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 ا

 كامرا يف اذا ناوتتال لودلاو هما ةلودلا ند ءراغ

 ةرركتلا امارانا تنع أ

 فرعتلف هتاف سعاتملا هده نم م مرتع نا ورا تار | اذاذ

 ةربع خمراتلا ذختتلو ىرخالا ءازاب اهز دكه ةلولا

 قحالب ىدعتت الف الف سفن الا نم نويلم ةثامالث روعش مرتحمو

 سئاسدل ةضرعو ةيمالسا ابا ها 0

00 

 نيبو موحرألا نيب ىرح ىذلا قالا 00 انمار

 وهو ةشمر ذل هادا لع ارصتقم ناك د لاروملا هدد رج

 اولوإا ثيدح ىوش نع جرح ل



 ا ارا

 ةعارا كلذ نعاشنف موهوملا لالقتسالا مساب مهناطءاسو

 حاورالا فطخو ءامدلا

 ا اورو لمشتل مات ةيزيلكتا ند ىه ديلا هذهو

 00 لال ىلا همام كلن كك ذب رم هلع
 م و 00 كلف

 ةسايسلا ةّميَقح لع فةيسداكم اعلا نأ ىف كلشأ ال يف

 نيداسدلا ا اا 0 عاعالاو دل

 هاا م والفكو ءاوسلالعلودلا دا مذا تالاف

 "ا راع نق ىلا اع لطت هل لك ىف فرشتلا دم قيلا

 ظ الو اني كلمتل رشلا ءامد نيرقطيسلا 1

 ل لك ىنارتلكت آل لودلا ةمفاوم ا ريثك اتكهد هناوأ و

 هكر اهذهىريثملنطغي الن هو. ةيلعلا ةلودلا دضهب مايقلادبرت

 دمار ا نورشإ نيذلا جراما ىف اهلصانقو | مو

 ىرخالا ل ودلا لصانقو يدمتعم ىلع نولاتح ّْ لئاسولا لكي

 مريراقتب نوب ءال ؤهوالطاب قحلاو اًمح لطابلا ممل نونيزق

 عشلاب اب حاصفالا لوه نم تاذل داع لع تملتولوتلا هعرتلا



 ل
 انيلا تبلس قمابس موقت ىلا حاللصاالا قاس بو

 ةكلمم ةبأ ىف حالصالا قرط نع جرخمتال ىبف لاوحالا

 ابوروا ىلا تائعبلا دفوتو قرطلا لبسأب معلا رشننف ةيقار

 كلذكو . ةعارزلا رزآهب دشن اف ةراجتلاو ةعاسلا

 تان رظن نم اطيلخ تحصا ىلا نياق ضر مضن

 ند تالف ربغ ىلإ 2 فرم رقحال حاصتال ةميقع

 ثعاوبلا نمو دابسلا نين ريخ لسر نوكت نكلاتءاسل

 «ةيناسالا ةمدخ 1

 نع هنأر هانلابس دقو ( لماك قططم) هيا اجا ام

 : لاعف ةيتمرالا لكما

 نم ةعطق لكل لضفالا نا ىلع قفتم هلكلاعلا نا »

 اهتئزجي نع اضوع اهتاذ يف هيوق كلم نوكت ناشر

 ةيلعلا ةلودلا ف لالا كلذك ةفسيم ةئض كلا لا

 ةيسايننلا ديلا نكلو قيدصلاو ودعلا ةدابشب موق ةلود ام

 ةروصنلا انتلود تابغاشع الا لاب امل 2 رسال ىلا هلو

 مهتموكح ةأوانميلا مهعقدنو نييحيسملا نم اهناكس.ضعل شنت
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 )| ارروا تن انك اواررخا تانجابراتاو

 ل الا كلذ اق اعد ويعو اهدوعو قمح لعارتلكتا

 ىذلا ليجلا لالتجالا اذه مم ضرقني نا اريثك

 نم دن الو م كل دا لغو 20007 أماعن

 | ري اهامت مويلا نودع يذلا اود مهماقم موُقِ

 رصم ىف زباكنالا نا ىرخا د ةرعا كل: دك وأ: ىاو

 ا راد 6 نسم ىدالا مكناينب نيددام لا وسل

 مهيواسم فشك ىلع نورصلا هب نيعتسي رون لك نيئفطم

 | اد ىلا هايحلا رهو ىاثلا لاؤسلا انآ

 اعلا حرك ىهف انرايد نم رز الا لحبر اذا نتن ادلل
 ةمانثلا ةبقارأا اوغلا 2 مويلا زياكن دا امد لإ

 لا تارا امو مءاوهأ تءاش را اا نم وكتب

 دالبلا

 ' رصم لولد لع .ةيلود ةبقارس لك لتبقتف ن 00

 عضو كلذ ىف ينكيو دالبلا ةينازيم نم اهصخم ىذلا ءز
 يع ا نينئادلازولثع نيذلا نيدلا قودتنص ا -



 ا كالو

 كن ال اريك ىمهدأ رمآ نع الوا ىلا
 قوكي نا لاب ىأ ىف لامعالا ةماقتسلال قكس هلا 0

 دراوم نم ثعتسا سوؤرل نيلماح ل يصل 000

 انكررف هتسرغام نافرصم ىف لاا ره ادعو حيحصلا علا

 اوفظوت نذلا امتذئاسأةطساو ءاوس اندالب : معلا روذب نم

 انتايلاسرا تءءاع ىتلا اهسرادم هطساوب وا انسرادم ف

 فدل 5 لود احر جرخأ دق ةديدعلا ةيونسلا

 هر داسق كل طيعلاو ميكحلاو سدنبلاو قوناقلا مهفو

 امان اومليت نيل فرللا ناكرألا طا ني ا

 ضم ىف وأانوروأ ف ءاوضالس

 فك اسيلع هتاطلغو كالسسالا ناد
 قاجوف ىدؤرات رمت نأ كيو. انيلع رهدلا و21 حلصن

 رصم قى نافك رمت ةك دخل اص ا

 ةييكملا ةيطولاتولقلاو ةيساعلا سر

 كح نا تقو لك ىف ةرداق صم ناي 0 حنو ةصلخلا
0 



0 
 ةينمرالاوةبرصللا نيتلئسملا ف ةثداحم اهنم ىلطت سراب دئارج

 ةديرجواول وإلا ةددرجاهاهمم نيتددرج نيبوهنبب ىرج دقو
 ناثادح لائروللا

 رعت ا اولوحلا ةدد رج ثيدح اما

 يسمو لا 0 ىف ىرصللا لماك ىقطصم انرز »
 ةلئسالا هذه هيلا نيبجوم ةءرصلا ةلثسملا ىف هعم انثداحن دقو

 لا لاس الا ابنع لحإر اذا رسم ةردق قلم (1)

 © ناالا ناجالا اهريدن ام اهسقتب امنوؤش ريدت

 ااا اناا رمل مدع ىاشاملا هامق .(0

 امنع زباكت الا ىلجيا اذا مهنوبد ىلع

 ابكواس نوررصللا ديرب ىتلاحالصالا قرط ىه امو (*)

 5 ديلافم مهملات ملس اذا

 11 تامل الا انس ىرتالل ةينوحلأ ةنالث انباحأف

 ميكسمو مكرم مك ارداو ىبلعلا مدادعتساو نبيرصملا

 ةحيحص ةغلو شاب توصن لماك ىنطصم لاق دقف مهقرذحم

 هةثهدم ةحاربساو



0 
 ةاقلل ةءايلا و

 1 امأ مويلا م جرك أرم اوكردي نا انوروأ ىسأيسس لعف

 ةفطاعلاب هنومسيامريثأ" تح مهمولق اوعضي الو ةيلعلا ةلودلا

 دحاو ىحيسم رظب ناسح الو نويحبسم اننا معن ةيحبسملا

 ها سول نإ كلل نكلو ضرالاةنجو ا

 ىلع اوبل .ايناطيرب ةسساس اهم 6 ةيسيسلا كاتس

 ةينامَع ةكسم ىه لب . مرودصب الا لوجتال الام سا

 ها « . . ةضحم

 ضيف ةلاسرا وذم زياش كارلا ال
 تيسادقف نطفاحلا تارك اما دورا ل

 لان هراشأ دردنآسيذ ةدد رج ىقح . بابسلا حبقأ ب اكليل

 نال اذا تايكتلا هس 00 ا الا ماعلا ىأرلا

 0 للا ةنناسالا الا ةلتسملا دع 5 ا 1

 تل
3 

 د6 د



 "دنقل

 ىرخأ ةلود َهأ عم ىسايس عازن ىف ةيلعلا ةلودلا ئار اذا لق

 : هبيرعلام ددصلا اذه يف ريلك الا ةددرج تلاق دقو

 تدااوح ببيبسلا ةيزياكت الأ دارخلا هكر اِم 3 02

 نار ١ ناسسلاو ةحيدلل فطاوع ره امل ةقفللا نمرالا
 ةدارال مبفطإوع نوملسي نيذلا كئلوأو ءالؤه لع بي
 وأ ةرتتسلا ةيزياكن الا نما رعاه اهواوضلاال علا لابظأ

 عساتلا نرفلا 3 د ّىح فطاوعلا 1 اوفآرن

 ملاعلا ف نيخسارلا نالخا مداصن له اف نم رم رسع

 ال1 1 نا اكو دلع ةنمرإلا ةسانسلا هده ءازام نيملسلل

 كفلف ( لماك قطصم ( 1 ىنعلو تاشلا | مظعلا ىرضلا كلذ

 ةرامعلا 2 تدراأو رق رو نع ماثللا | 2 ا

 ََن وامخل ل ذلا نيلتسلا نم نال ا ا و نييرصللا لعل رادقم

 مزكرم اهيفيتلا ةيلعلا ةلودلاب ملاعلا ىف اريبك اينا رمت 0

 ” الا ةماع نيملسملا زظن.ىق تشنل ةناتسالاف اسلام دلا

 ىن.دلارونلا ثعبم اهربتعيو اهرطش هبجو مهم لك ىلوب ةلبق
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 ماعلا مالسلا دعما ل اع تابثلاب

 نار 1 ود 5 الآ ندا امهلع نست

 ايدعال فوابول ويسمو وتوناه 00 رهام نييسأيس

 اهدالب مارتحا بوم نأ نود عيضن ةصرفلا هذه كرت ادمأ

 ارتكتا ةيغر دض لمعلا ينك هنأو . قرشلا يف اهذوفتو

 مهنقث لينو نيملسملا رطاوخ نيكستل

 0 رتعمدادولاو م -اايسورلا انين وق لق

 مل [رتشال ناو عمرا

 مالسالل ةيئادعلا | بركات مدعو قدا هكا

 اهزانا تعامل 00 1 هه ةضس رمل ناد

 ها ارتلككال الا ماعلا مالسلا قةحتيل بجاو
 ع
 ذم

 تن نت

 الا قئافحو ةايحاأ 0ك || ١) ةلاسرلا هد هه ثنا نم

 ميم أما اع د تره اذذخأ 0 دا 100 اهبصخلم تلقاتكو

 1 1 ا تن ةيواس رفلا نبارك اف 1 مساس ىفازا

 هل فقي الو لاب هل نئمطيال هقوّت> نع مفادملا نا تنانأو
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 بارطضا وأ ناجيه
 لصانق اف حرج 4 رعمه دج“ ق زياكن الأ تدحأ دعلو

 دهرا قرقلا يف دح ا ليج الو ءاس فو ايسورلاو ارتلكنا

 ايات وع [نرفو ايسنورلا قااوريثل زاكت الا اهريد ةكرملا

 ةدابز يلع نيتاودلا نيتاه اولمحياو ايكرت لع طخسلا

 ناسنالا نوكي نأ مزلي هنال ةينمرالا ةلئسملا ىف لخادتلا

 00 هد دك د نب يفارق نا نظن نحل ادح اخ داس

 ةمدانصما دب هيدجو أ اينيمرا ةلئسم ىف ثالثلا لودلا

 مويلا اهملع ةيلعلا ةلودلا دض زياكت الا سئاسد لك ناو

 ظ 3 ودلا يلع مهقنح حبصأو ضرالا ءاحنا ىف اميمج نوملسسملا

 هلع ءانلت لءاستن نأ بجي اله خا ادددش ةيزللكبالا

 ارتلكت اةطخناعبتبأ + اسنرفو ايسورلا اهراتخم ةطخ يأ ةلاملا

 ني نا الك#مالسالا لظ برخا ناتلسو

 0 نا وص لع رفا امه نييرشا نا
 ا رع مدع لع اهرتاحو  امهضام لد» ان رفو: ايسوررك"

 اب دوك تح ةيدلتتلا اههتسايسزا رينتال انل نايم لعو انذص



4 
 سلو ةذيدع ثداوخ هتتبثأ دقو هراكنا نا عيطتسيال

 دص 0 0 لى كتع فمي كيدارطلا مد 4 ءادعلا

 ا وه م نإ طمف لبدلا بالا

 موس 00

 هلا نم اه ريغ ىف ل اي دس ف
 كضان نيملسملاو ناطاسلا ف 0 طم ىلع ت 3 0000 ديا رجب

 ارقي م قل

 04 ناياسيتملا 2( رحل ال 0 اد ىعسلا كاذ 3 و ةحمل

 انادالاو تاحاولاةوعد نكاد نلسا 0

 صعتلا لع انا ونع زااكنالا هريشعلي

 هدد رج ا ةميش ا ا 00 أودازأ دعلو

 اودارطو- ةرهاملاب ةرداصلا ةيلهالاةدد را ىهيىتلا 1 دب ولا

 ١ بوبا لحرلا كلذ 0 فسو لع خيشلا ( أاهريدم

 زلكت ا ريغ نسوروالا نمو ةفاك نيرصلا

 تاذقرتكا# هؤاغلاحصب ىح ديؤملا هقرتقا [نذ ىأف

 هل اى 6 اهانا هعنمو باوصلا لا ا دارا داشرأ

 0 يحل نم كل نيلهالا نب نيميظعلا ذوفنلاو ريثأتلا نم



00 

 لع رساحع كلذ عم وهو . لاثللا ةردان ةريسش نمزالا نع

 هيدل سيل ناو ةيئاسنالا نع عافدلا ريغ دصقيال هنأب ءاعدالا

 ١' لوم راضر الا لع ىثش <لو كلارتالا دض هحقدن تزرح

 . هض ءالؤه نع ء مفادل نيملسما ل ربل يقف ىل هنأ

 موملع نيدتملا
 "طار طا يلا اذهر 1 اذان ىرتتش كي

 ماهف ؟ ةليخجا هلا رك يد تيوباسس الاو راتقلا نحاص

 مئاظفبن ونايو ةيكرتلا دودملا لع نيملسأا نوحذب نوراغلبلا

 نع مفادبال نوتسدالغ رتسملا لاب اف . هسق ىسيتلا اهتثأ

 ندر نع مفاد مك نيملسملا

 "11 دلع تسلا ناإلا ركشم اذام لءاسا قاو

 سر الا 51 امفرتتا يلا 4 را و

 ةفداصلا نأ اوعدب ناءينعل ل أ اهسفن ةينامعلا ةنطاسلا

 00 اوقيل) ىدرالا تدها ىلا نه ( ةفداضا ريغ ءومال)
 ؟ ةيزياكتا

 رمأ نيملسأ] د: مهنصمتو زياكنالا برحم نا الأ



0 

 ميرعلا ف

 وه ( تار ءو هلان ل اظءأنا م ءارش هلا ركن

 نك كح هنامع 0 دبع ناطاسلا ةلالج نالعا نم

 لغأ ١مل؟ ةنس رامشاس 0 نعماح ف نالعالا كلذ رودضي

 مايأ هب ب ريكا قتلا ا ثودح لبق

 ةللج ىمسىنارع نايصعل ددص ىلا نالعالا اده قو

 ناكف« ةينامءلا ةموكحال ةعادلا ةّقيدصلاب » ارتاكت اناطلسلا

 ةااقلا هولا كا ممه طيبلت تا ل نم كلذ

 اهواشغ ةءزيلكت الا ةحاسلا نع مويلا لا دقاهو 2

 ةفب دص اهنا 0 الو ةيلعلا ةلودلا ل ايناطلرب تحصاف

 ءادعلاب هاج تدخن لب ..ةمشلا ىوعدلا كنس نام

 1 ا نمازدا لوّصر حن ام ماس لاحرو هج

 مم م .ؤجيبم و نيس د وس رح و انلع نامصعلا“

 ! !كتيصخلال

 نع مفادب نان الا هشسال ىذلا نواس

 مفاد هاتف اشل ا اذه ف داو هس تاكي هل



-- 

 دضنيجيمم اعيمج ضراالا وملسم ناك اذا بيرغلاب سيلو
 نيهراك الو نييصعتم انسل انناف . اهلع نيطخاس ارتلكتا

 7 نادي رو اهردق قح ةيدلا دئاوف ردقتاتنا ..انوزوال

 "1 لآ يلع كن نا ديحا عيطتسيال نكمل و

 انوده ةرئاد نم جورحلا ىلاو موب لك ناجيهلل انوعدت

 لل او ريصلا نم اوك ل اجا 22 هدا لا ةيكبو

 ناودعلا رهظع زيهظن اليك ١

 0 سلا نمو الع ةرطلخاا تلكم ةسايس نانا

 00000 اة الاجر نوح لع  رطخلا كلذ قراإلااعأ

 هلا لاقل و فردا درعا نن نينمؤملا ايم الام

 معدن ا نيالا اان نا رايج له ١

 مدقن ال اننا : اهسفن اهنا رمعتسم ىف ايناطيرب ىلع نيملسملا لك

 0 دحام ريغ ةيلطملا ةفيلللا ةطلس لع رح !اناهرن ءارقلل

 )0 | امرا دمع ١ ىلا :يبثلا «يايس ةرو تداوح

 هيف مرمأي دنحلا ىملسمل ديجملا ديع ناطاسلا موحرملا هردصأ

 00 كو كالا لذا ةموكح دبع ةمواقم لك فكي



 كل

 كردبو ظقيتي

 ضد غش دسملا ق.نيملسلا رطاوش هك

 اهريغ ىف اهنم لقا, تسل ريك اا 01

 ارضبتم» ايزيلكت ا نيربش دنم تلباق نأ ىل قفتا دقو

 0 جر , دنهحلا ىف رومالا تايرجام لوب املاع « الدعم

 0 ةددرج ىف م وينو 8 ممرات ت ترواذ ةلادم

 ا هلك ناب لجأ رهظت (راخ الا" را
 الك ديما نازتلكتا دض ةحل هس لا ا

 اتاسد تحررت 5 دع ةدد ركلا هيك كيلاق كدلك

 ةدرالا نوضح زكت الانا 3: كاما ا

 لك نيملسلا اة لودجوو 1 دّص مايرالا هده ىف

 مهلامعأ م مات يف نب ركتفم ريغ لك اهألو تانرتصلا عاونأ

 9 امد ليست ىحب انل اهونلعل ؟ ةكذ انرخأت 7 نوغتي اذاش

 ضيومت ةيؤر نود رمحالا تول ةيؤر لضفت اننال انؤامدو

 هذهن ماعلا ىأرلا جيبتىلعءارتلا عاف . « ةفالللا ناكرأ

 ةدددشلاةجهللا

180 
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 » "1 ادركت
 [20 ةداح ىاالو يامجا وا ىنايس عا دجو ال

 000010 تالا دك ل م تكا !ايوروأ راظنأ تافتسا
 00 د كمل ودحتم هذاك نوم واف ة يضاخلا ةعاسلا ف

 : مالسالاو ارتلكت ا نع الا ةصاخلاو ةماعلا تاعمتجا يف

 نم لع ال ماعلا ىلارللا ةقفازوم ةيويسالاو ةيقيرفالا اندئارجو

 ؛ ةفالخلاو ةيلعلا هلودلل ىمظعلا ايناطيرب ءادع لثالد رابظا

 ابعوم ددع لّقبال ىلا ةيمالسالا ةميظعلا ةمالا هذه لكو

 اس نفدلا 00 ويلم ةثاعالث نع راطقالا ةفاك ىف

 . ىدالا ديحولا مصخلا نع راكم نأ دامتعالا لاك ةدقتمم

 دغلا مهخو مويلا مدخو 0 مصخ

 اهدصاتم نع الو عانقلا امنع فشكي مل ارتاكتا ناو

 0000 كلو ايمرأ تدار لاق امان انشنك اهضارغأو
 دل رامتالا دئازعو كلا ةلذاج ةموكح 'تاماغ

 'داسال للملا د انيمرأ بمس ةفيشلاةلماعلا هاننه ةينامسلا



 ا

 ١ م46 ةنس ريمسلد ©

 صوص ىرجام لك موحرما تربخا دقو

3 

 د

 هتانداوهلئاسر ترثكف ةدشن هتلمح ىف موحرملا رمتسا

 ردصلت ةزعح تافتسا_قلا ةريبشلا تالا نمو د لك

 تالا ربشانم ىه ىتلا ( وفير لفون ) ةثدحلا ةليلا تحر

 اك ثنل ةانملوا ا مدق دقو . مد وج مادنم ةل يهو-

 ةداعلا ىهاك | رجأهن الام ىلع ةدقنتناهيلع تضر عوام تجعأق

 ةمالانيدناهنأ امل روظأو اهناع ىلع اهركشو ىنأف ابوروأ ىف

 قاهك ارتشاو:اهمالااهرشنو يصخل اب ا ا

 فاطعناو ونح لكب ةريدج ها نع عافد سك
8 
 ع

 لفونلا ) ةلجمب موحرملا اهمتك يتلا ةلاقملا ةجرت هذهو

 ترشنو ةينمرالاثداوملا دادتشاتمو هر

 :( ودم ماع) رب 5 ١| رات رداصلا اهددعل



 ميد

 كي تحيه هدا هطروأ نمر نادتموع تاتحا»

 شيلا ةمدخ نم اليقتسم عبانلل اذهباعدقتب فرشتأ
 00 فاح ساو ضاق لما للازاالو تنك ىذلا

 ىتلا ىهةصاخلا ةيئئاعلا فورظلا نال“ ةمدخبا بجاوب مايقلا

 لوالا مزالملا نم مارقا لك منزجاو كلذ لاري تءفد

 6 )» و

 ىو هه ةنس رروتك ١١ تيل عوف نك ا وس
 0 -هيسسلمل 2-2 0
7 

 يح -_--_- دعا رد

4 

 بضغ ىتح مجرتلاهل هجرتو بلطلا ادع ةءانمل تمدقام

 امو تعول نال ءانمتسالا اذه دزتشا نا ىلاسوهبلا ىناعدو

 ال ل دامك ل ىلإ ةجاح قةطروألاو ران ترض

 "مولا ةطرودإلا طاض رابكب لع نانتتساو ( هطحملا زان

 ااه لع جقان نأ دارإ هللا ناكو ) هدادرتسا:تايفف

 لكوتلاو ةدارالاب كلسمتلا ىرصم لك ىلعبو ىملعيل 00

 هطرو الا ىفلمجا تسو ) نهال ىددرتلا مدعو مزعلا دنع

 ف املصو دقو رصم ىلا رفسلاب هتغل را 7 ردص ىح



0 

 نال قاوةرمتسم لامعا نا شيلا كلر ف رو

 ةردانلاا ةلادجلاو ةيلاعلا ةبركلا 000 نوهابتي نيذلا

 مامالافطالاك اند مع هلال اع ماتا رهاظتلا 0

 ظ لا لا ام مف انلامت

 نيرصلا ظل ملت فرع |مدا رج ىلع تعلطا

 0 يلعو امومح

 لع رطخ لب جرس نكرم قرشا تل اا
 تا رشا كد انا ةمدخل كلاس 2 كانتتم

 « لماك ينطصم 0 الاغا

 سس كل

 ىلع موهن >9 0

1 3 

 مدعت تدوو ارضك تكد كح نايكلا ل

 سيلا موب ءاسم ليبق ناكهنا الول الاح ءافعتسالا بلط

 قسدقو هو اةنسن روتكا ٠٠ تبسلا مون قد تر
 ةلعر و الا نادتم وقد تحدده ماقعاتلا نا ىدب امتلأ

 “ كتبا ولا "ف راب اسال هده و لو



 اللا

 اولا سلخ ةضن رعا لبق هرك ديانا ىذلا ىسا هنايسن

 ا هولا نا رع تع( رصف لأ ةرفس لبق ىأ )

 لقالا ىلع

 ْس - ا ل ل ا رك

 رماح بط ىدلا :ةطروالا ادني هاؤكش لا

 وهو 0 نم ىرصم ميظع طلاض ك0 دقو

 « قطصم » قيمستو لع طغضلا ف سسلا نا . . . . ةرضح

 لاو اورو لداتحالا دج كلمع نم انت الا نكي 1

 نمز نم كياع هتضرع امذ ةملكب "لع نسحن نا كنم وجرأ

 0 ا الا عر الا كلو رم الثأق راظتالا تاضفو
 الآ دا الزم ةطلاخ نع دبا نال هل قنا ةمدللا ذه
 د الا

 هور هنس نيطسغا ؟6 قف نك اوس

 00 اد ةمااطخ ريتك 18 قا كلما دقو
 ظ : هلماام قاد لع ذر يق ءاذل دقو

 00 يطا امم !تيلع دقق انيك ارض كباتك ى وح



5-5000 

 مهمصخ قيقش ىنا زيلكت الا طابضلا لع نا دعبو ةيسايسلا

 ملا ةللسرأ تنك ام صئانه تكا ةيسانلا هدا 1

 ةحلادد وهو تابسانلا نم ىاامدلع سا

 : ملستلاو

 له نكلو "ىلا هلاسراب تلضفت ءىث لك لعتفقو »

 اعبط كلنا ! ميلالا باذسعلا نم هيف انأأم لع تنأ تفتو
 هحرش كنلاف لاح قرف آل

 الوم 1 لع ىاسور نم لما د فق رييعتل ترعش

 وهىلوت ةروانم ىف اموب انك ثيح رصم نم ت0 ءاركللا :

 دقو ءاوللاةدايق كب تحبه ماقعاقلا لوو لو امف

 كل 0 ناكر اهف لحما تا

 ووك للا ىئابكلا يلا ءاج ةروانلا ماسالا

 فرعل جلا فرعيوتاونس ثال' قرشا ىذلا وهو )

 ةطروالا ىلا مشنتال ١ ركنم توصب ىل لاقو ( همس
 هتفارأنا جيو ءاوللار واي ىنا هل تلّتف . « ىدنفا فطصماب



000 
 1 هل راو هب رع ىق ةدناسألا ذاتسأ

 براحن نا اذه هلمعب ديرب ىزيلكت الا لالتحالا نا

 0 ةعدملا ةمالا كلتب مجرب مالا ةيقرب مساب معلا

 ىطسولا نورفلا ىلا ديح ا

 0 نا ل وي ال( ىودملا أغان اتعاجا نا

 نق ةنمتعا هير وا نا حطم رفع لأ كوش ناقل

 01 دع كح ايطت ماون اهلا هلكت ىلا رلعلا ىلع اذه هلوق

 باحصأو ةيرصملا سوؤرلا رابك نم ن الا م نيذلا نيينطولا

 ملعلا ىف انءانبأ ةيلاعلا زك ارملا

 ابا لا نيكل هكا كج رع البف
 ظ هأ 5 لحما لعتلا انه رصم ف

2 

 ال دلل قع عوملرلا نماثملا درب لو مابالا تضم
 اكدك دقو الرق درعا ع اطر رتكاا او رم

 دابطضالا هيفهل تنبأو هيلاهتلسرأ باتك ىلع درلا هنمارظتنم

 .لاعالا هده همايق كهل اصوصخو مو ملا ىذلا



 كاد

 ” ةشلاث ةرص هنوتفريس مهنا اريخأ ميشأ دق 0 ا

 «!روف كليو سم وول بهن ا هع ةَر

 لع ىرصلا ىنطولا هب باجأ ىذلا باوللا وه اذه

 ادع فاقنلا فغك ىرورضلا نم ناك دتلو .كاوسلا تا

 ىلا ةلخاخ ىف اسنرف نال انلغ :اهراهظاو ءابشإلا كنف

 ظ ها مريغ نم اقافلعأ هف رعم

0 

 ةيسن رقلا دئارللا كغأ هتلفات' ىح تس ادع

 اود تتدحأ قالو زياكنالا لامعأ ىلع تامحوةريطملا

 فحص ةيسن رفلا ةفاحصلاتدضعدقؤاب وروأ ءاحنا لكي فالئاه
 ةدنرج تلاقدقو ةيسورلاةفاحصلامدتم فو ةيورو

 هب رمامةسن رفلاةيجراخلالاح ناس ىهودديضلا ده ف

 ل انعتالا ىرحلا ةراسن ذأ ةيرضلا 5200- تا

 ىلع ديدج نم تنهرب ةيرصلا ةيلاسرالا:اب 0 ىزاكنالا

 انال اناث 'اندالب ىو الوأ نيسرصلا رجا ا

 كعل 0 نم ىرصعلا تاارع قج ند مهممر جس



1010 - 
  ةرأ لع هلق ى ادتتمم انازف كا اهحوت اذا اميلقتسم
 لداس اال نأ اودع اهلوق. ف رعت نم ل ل

 ةوفنلل رصم يف زيلكت الا ىدصت لع ةلشمالا ناو

 ١" كارم نأ حرك لانو و ىجحنو قا رفا
 الادلا رهو. اداو دام كلذ لع كل ت ا كت

 "0 اطلت بلا وذ ل

 وه امل ارظن ةثنم ةلاسر سدراب ىف ةيرضلا ة كانو دا ةيلظ

 ' ويسنم مركتف ماظعلا ردم ءابحأ نم هنأ نم هنع روهشم

 "اويهذف هيزنلالا ىف هترايز ىلا مموعدب ذدئدنع روف :ركلف

 هنانج ملح رص كثرحخ اهون انو ةافتسا اولستساو

 زيلكت الا باجأف . هيلع دامنعالا ممنكع ابحح هيزيلالا ىفومل نإ
 ةسردم ىف ةيبرعلا هغللا سردم تفرن ةرهاظملا هده ىلع

 نييرصملل مامالا اك هناب كلذ نيللعم سيرابب ةيقرشلا تاغللا

 ظادروكولا وبسم نآءالولو روق سكليف وسل ممروز ف

 ظ اإ دا عدلا ى ندد رشم ف اضرف وذو

 نيترم ردص ىذلا



 تقل ا

 ةيعلا هناريكو هايج ر صم ازييش اينمرأ مهلا" فراك
 نيذلا 5 لا بعرض نر اذه لعج نا دعف

 هينطاوم نمرالا نم ةيرصللا ةيلاسرالا ةيك مهيلا تراص

 مويلا ىغل ا ةينمر لا ةه.وروثلا تابعنا ف كلس ىف نيطرخنملا

 ةعركلا اسنرف دوعتال تح ةيرصلا ةيلاسرالا ةدحاو ةىص

 مهنا زيلكتالا .نيعأ ىف ةديحولا مهتعرج انابش رصم بهي

 ةينطولا ف نوتباث نوينطو صوصملا| ىلعو نوملعتم نو.ذبم
 ابكت ىلب ةيلاسرالا هذه نادّمف لع طّقق فسأن انسلو

 ققحت نأ ةنزحلا ةعاسلا هذه ىفانبولق ميمص نم لمؤنو

 | ومد ةايللا ىلا ةلاسرالا هذه تسسل داع ا

 نم زاكت الا هيام رخا ةيلاسرالا اا ند
 نأ دمتعا لب. هييج ةكس نم ةيتلا[س ره ها ا
 ى نوملعت, نم هجو ىف اء اد ماقت تابوعصلاو ليقارعلا
 ىف مهسورد اومتأ نيذلا نم نابلاط اريخأ دارأ دقلف . كداب

 امهمامولعم اف المكيل اسن رف ىلا روضحلا مولعلا راد ةسردم

 نادقفي امها ةحبرص ةفصن ( نيترأ ) فراعملا ليكو اهل لاف



 هنو

 دال لك رسم ف مارت اهراشنناو مهتنل مدقت ليبس ىف

 000 لراس را فارطأو ليلا ءان ١ يلماع كلذ نم
 ناهربلا كيلاو ةيواسنرفلا ةغللا لحم ةرماكتالا

 ٠ عمت“ 3 ىضاملا ماعل | نم 0 ف ىرزور دروللا لاق

 منكللا ملعت ُِف 0 ا رويخال 0 ىف زيلكت الا نا م َّ

 مسا نم نوقباست, نيذلا مم نيبرصملا نا لب تراكم

 اذه هلاقم مويل ىلاتلا مويلا ىف هنا قفتا نال ايف لا

 ايرصم ناكو زيمامجا برد ىف ةءزيبجتلا ةسردملا رظان فو

 رصم ىف ةيناطيربلا ةلاكولا ىمأ كلذب ىريزور دروللا مع اف
 .تضرامفهناكمىزياكن ا نييعتةبرصملا ةموكملا نم باطت نا

 نييعت كلذ دعب متو اهتضراعم ىف حلفت مل اهنكلو ةموكمحلا

 نا ىلع مكلدبام وهو .ةسردملا كلك ارظان ىرلكتالا

 ار ل ا وللا زياكتالا مكتاريج

 هتاغ ىذلاو ةدئافلاب انباع دوعل يذلا دون ناكرأ ضبومت

 ةفب رس

 قى اولممتسا زيلكت الا نا ىمالك لوأ ىف كلثاق دّقلو



: 0000 

 ىلع» ءامسأ نا تلق اذا اتطخع ىنارأال نكسلو . ةندمنملا مالإ

 «ىبلفلا اشاب دوم » و « اشاب مهاربا ىلع » و «اشاب كرابم
 رصم ىف ءاملع رابك ءامسااهمأب ع هفورعم« كب هعافر » و

 مده تلا ةرهازلا ةيلاسرالا هذه ءاضعأ نم.اوناك مهاكو

 نولتحلا مويلا امماكرأ
 3 رصم اولخدام ك6 مهمامأ زيلكنالا دحو دعلو

 ملف ةيبرغلا ةندملا ءىدابم اناقيط عيمج نيب ةرشتن» ةرونتم

 اهدابعتسا ىلإ الصوت ىواسن رفلا ذوفتلاةدابا نم دب ممل نكي

 ا«وراملاع ةفراع ةرونتم ةسش صم لاا ىدلا هلا كلذ

 اهدالب السي ريغلا كرت ادبأ ليقال اهبل

 فراعملاةراظن ىلع مهسدبأ نولتحلا عضو كلذ لع ءانبو

 سرادملا رثك !قزلتالا ني ةضاسأ اع

 نفراعم اةلكو ىلع اوعضو 2 !كلذ نم مظعأو ىلب ٠ ةيريمالا

 رشا ىف هل لضفلاو مهل ةلا هولمعتسا ( نيترا ) همسا انما

 ءاجرالا لك ىف ةيزلكت الا ةغللا
 امالمحنولمعي ال مهما اوروأيفنوعدد زلكن اللا نا عمو '



 2 ل

 000 ل هدا لكم ىلا تءارآ نال م سراب قف ةملسا

 1 يحن الو

 : ىلإ باج هير هانلاسو هيلا انبهذ ايف

 هده ىف مكلاؤس لع مكييجأ نال ًادج ًاديعس قارا (

 اسنرف ىف ةيرصملا ةيلاسرالا ناف . اريثك انيدلب .مهىتلاةلثسملا

 لع دئاوعلا ةليلطلادئاوفلا ةريثكلا تاماظنلا ىدحا ىه

 داو لعدم ) ايساادقف . هيداتسو ليلا ىداو ةنادم

 ةبييشلا ماعل دصقب ميظعلا اسأرف قيدصو ةيودملا ةلئاعلا

 0 1 لا هيدلل لوصأ لاخفا للا ةضرذو_ ادعو ةيرصلا

 نييرصللا نابشلا نم يظع ددع ةثمل نع ةرابع تناكو . رصم

 اسنرف ىلا رخاو تقو نم

 00 كلا نامت ١ تاخبلا هدم نم جر دقو

 مئانصلاو نونفلاو فراعملاو مولعلا را ىلاردعلا اور

 - هنا عاطتسملاب سيلو . ةيندملل نيبَميَمح الامع كلذ اوناكف

 00 اا دم مرن نيلا نيرورعلا لي ءايبأ كل ىلا

 ا ا وا م ةيادلا نم دج ىلإ اندؤلب اواضوأو



 هةيرخلا ةلاسر

 0 تناك ةرثك مجرتملا لع ناعالا تك در

 نيس تناكو هتداعمترثكا تملا 3 007
 نع ثيداحاإلا نم هتحض نمدنكا تاس اع سل

 فيلا ٠" اهنم مبطي ىلا ةريبشلا ةيسرفل( ضار

 هريطام رثأ لع هتثداحل اهمررج راك دحأ هيلا تدهور(

 ترشن دقو اسنرف ىف ةيرصملا ةيلاسرالا ءاغلا نم قربلا

 ريوتلاس 95 نش الا 0 تا رداصلا اهددع َّق تيد اده

 : هصن اذهو ١666 ةئس

 ةيردنكسالا نم فارغلتىضذاملا عوبسالا ىف انيلع درو »

 ةلئاببرو ذا ءاغلا كرر سم ف فراعملا ةراظن نأ كفل

 انذوفنب مظعساسم رارقلا اذهل زاكالو . اسنرف يف ةيرصلاا
 قطصم ) لا نم 350 0 ديفملا نم انأر دفق رصم 2

 ةيشا ئذلا ىرصلا نيطخلاو تتاكتلا رع 00



0 
 ةيموقلا ةايللا جانو لب ةيلهالا ةضملا

" 
0 

 مجىلعا ةرقك دعاني رطاخ مجرتملا لاب ىلع رطخ دقو

 ا كا 6 طاللا اذهو .. رداسملا قثوأ نم زمراتلا اذه

 )0 لل هلال لع اللا دئارح ىف تتكن ام لك لع

 اك ثلا نم نيتك رم ىف كرتشاف همسا هيف رك ذب عوضوم
 نم باطيام ىلع ملاعلا ف بتكبام لك كرتشملا ىلا لسرت يتلا

 ىتلا دئارجلا مطق لك هيلع درت تناك كلذ ىلعو . عيضاوملا

 ةياغتسالا ةضلرع دقت ل ل ا عع

 الاد ردو تاغالا رثك (١ ةءوتكم ىن رملا.باوتلا سلجل

 ئّرالك هن ال ديقفلل اطشنم ناكك لذ نأ مرجالو . ةيسنرفلا
 ديزملا بلط هتينطوو هدج لضفب ةقطان ةيخرات ةدابش

 حاصلا لمعلاب



000 

 لعلف رهايلا لافتحالا اذه ن ءدث ارا نماه د روم

 هاو ىلا سرا باطلا 0 اوءرق ىتم دربت مهولق ران

 : هصنبوهو سراب ىفةيلعلا ةلودلا ريس ةداعس نم مجرثملا ىلا

 « 1456 هنس ريمتبس ١١١ سراب »

 يدنا
 « ظظعالا ناطاسلا ىالوم ةلالج نابإ ختان رس 1

 « نع ىلاعلا هتلالج ىضر لاكن ع كل ترعانإ1ن م

 2م الا سرحلل 0 1 امأب ةمطانلا ةدابشلا د

 )» ا أسن رقى نيل زاتلا ل ندر مكناوخا عيمجو »

 » ىلع لاى 8 مدقتانأو . سوأ 1 ديع موب ىف »
 )» ا متغأ بوبا "ناطاسلا ىالروم: تافطتت ليلح )

 0 ول ىراعاو ىاتحا 1 ةصرفلا »

 5 ا ) ءاضمالا

 ارد كار انمدتم قوانورا سار تا
 را م رئاركانلا لافتا لاخلا نع 7

 لام سار ىه ىلا ةظارلا هذهو يتلا داحت الا لإ 07
01 



5-0 
 ااا د تارا نانا وس اجا نيسوبلا ءالوه لبق

 ءاممالل هل "لولا ده لع تيرغا ام و عيبطلا

 كاولللو
 مهناف دحلا اذه دنع فقتل نينئاملا تاباعس نكت لو

 0 لمع لك نأب ا اوفتكي لو ا

 ايداع اولاعف اوعحردمف 1 نورتمن اذ مهيذك دقتمنءاوهالا

 مجرتملا هماقأ ىذلا لافتحالا اذه- لفحم ل ناطاسلا ةلالج نا

 - نومعزب امذ  نيشئاطلانيبرصملا نم اريبك اًميرف هيلا اعدو

 كر تر مشل 0 ا ام ُش 0

 را يفةيلعلا ةلودلاريفسنأ ةصحلمام ماعلا ءاحنأ ف سافاه

 انتو نينمؤملا 0 ةلالح فأمَع مجرقملا غلب دق

 تكفا الا ا دبه نا ن١ ولاق نب كلذ 0 لف د ياضر لاكي

 دورتهو نوذكيام الأ نيسملا كفاالا امو « نابم

 م 0 سافاه 1 نيادكلا الع 2 اذاف

 الخاب هلةثنبم مجرما دبحفاصت تناك دب هاوس 0 ٠

 0 ذأ ةنسن رفلا دن دئارملا ا مرخم و هتاودلو هزيمال



  2/أ٠ 3 0

 اهرارسسلا ليس سرق ضد نأ كس يرش
 لداتحتال هتنذ عيدي نم نيب ناتش 3 و اهٌواصرتسا نيه

 هريمال هصالخاو هثالو ىلع وجربال نمو نامتالا سحاب

 نر ءادح هتلودلو ظ

 لكن أو ةعينص نوكي نأ نكمي لجر لكن أ اوبسح مث
 نكلو : كل نأ لبس ناسل لكو ىرتش نأ نا
 ممالك ناسا لك الو مملقك ب لق لك الو ميلثم لجر لكاس
 ا ظرما رغأ.ماقتةر هاظأا هذه لثم نأ نور اوناك أذاو

 اومهوام سيف زانملا يف رفتسملا ص الخالا نم مفادنال نأشلا >

 ع ليش نأ ميظعلا ديقفلاك لجرا ناكام . نوذاك مو

 البسهيلتىلاةخيا ىوملا ناك امو هماوصلاو ىلا

 ىردم # ةيرفلا هذه لثم قالتخا, نود رب ىبع اذا

 صالخالا هضرفي بجاوب ماق اهبلو رصم ميمص نم ىنطو

 77 لافتحالا تحاص ةلالك ةعينص هنا لاقي رداق سم لك ىلع

 ةدل نو ىبف سوفو دل ك1 مهلا كامحر

 نم مم ” تناك ةفيرش ةرهاط سفن لع كلنا د ا
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 لاعلا ميظع ريمأ 00 هيلع نعطي ىلا 1 الا

 زواج 1 وهو ىرخ 0 0 ةقيلخلا و ةران

 0 آل نرسل

 ودحلا وهدم ا لولوش ل كردك رك و

 هده ىف ماعلا ماما مفارتيل ل ةمالا نع هدتنا دق مظعلا

 "را نعدي يذلا قنمؤملا ريما ةلالج ناو ةريكتلا ةيضقلا

 تئطّؤط 5 اذا ىذلاو برغلاو 0 لدس» 1

 كاد ك0 نا ةلاسلا هده

 ااا اذه هنت نمافرتص نأ نوتاطا دارا دقل

 '0007 الا ىانط ءالولا كلذ نا اولوم نأ اولواخ

 ديك حلفي الو هيلا قوسم وه وأ هيلع روجأم هرابظاب مالا

 0 مجرتمللام ىلع اولد دق قروعدلا هداهم مماف نينا

 ادا نأشلا 0 0 ةعشرب نمل 0



 شا

 ءاعدلاو صالخالاو

 هو لاس الا اذه ان قدربلا تاكاق 2 0

 اهفصو مدقتا نيقو - ءوسلا دارج تدل ماعلا ءاحنأ للا

 لال 6 ردستو روشلاو لولا حصن  اهاهسلةفورعم ىهو

 ةغواراا ىف اضيأ ةرلا هذه تننفت دقو . رومالا ماظعب
 ناطلسلا ةلالج ةعينص « لماك ىنطصم » نا تااّمف ءارتفالاو

 دسم نادر , حبصأو ودحلا ومس ةيتزم هنا تلات نا

 هانا تكا قحن نييبوروالا رظن ىف اربتعم خضراتلا كلذ

 ةمغطل اكتر ىو ىرصملا ىنطولا بزاا سيرو هيرصلا

 فاصوالا هذه مامأ وه ناكو كولملاو ءارسالا ةعينص
 اريك" ةيلاعلا

 نايا ةلالح ناقلات نما ل

 نمنيئمنيب نمهراتخاو نيين امءلالاطبأ نيب نم هب قثو ظعالا

 دعا نا لام نما 0 3 ال ”نيملسألا نيبالملا

 مامأ ةيرصأل ةيضقلا نع مفاديل هيدتنا قرشلا ءاسصأ نم

 7 دودولا 1



 ْ د 001 ا

 فوق لمالاو:.. ةنلبلا ةلودلا 0 نع تمفاد املاط امال

 هدا ابن اير نذل اما ق

 ةديحولا ةارلا ىه ةينامءلا 20 نا لوَقلا ىراصقو

 داحنالا ريغل اننادحو نا 0و : 3 مت نا تبجي كا

 ةءدح قةدحاو ادب نكتلو اناسلو الق دحتلف : قالتكاالاو

 انتدقفأ يمص نم 8 وبلا لقنلو . اهداعساو ناطوالا

 ىحتلو . سابعلا ىحيلو ديلا دبع ناطلسلا ةلالج ىجيل »

 «( ريصمو ةبنامعلا

2 

 هماقأ ىذلا لافتحالا كلذ يف مجرتملا ةبطخ ىه هذه
 ا نب قلت وهو اهللق . ءاربكلا نم ني ريثكلا هيلا اعدو

 ةفطاعةرابعو ةرابع لك نيب ىلإ رتجنو باحعا ةرظن 00 5

 لاعلا قيفصتلاب قوذب نا فاوج تناكو عءرك

 .هن رابع قهعبأتت ممرطاوخو هلارعد لك نوما د

 ىلا ةيقرب ةلاسر عمتجلا مساب مفر ةظمل حارتسا نا دعب هنا مث

 000 1ص اصلح ةكشم هيلا املا تاذل



 ا

 رحا قاهر كافل ص الا تعم اه مويلا 0 ناو

 انناطلسو انريمال انصالخا مظع ىلع انوروأ دالب فه أ

 دا نال ولارك اعتفاركو

 ةيرصلا ةيودحلا 5 ىلع هسولج م م زيزعلا

 0 اعلاةلودلا نمبر متلاةسايس نا 6

 مدردتلا اذهل ةعادلا ةميظنلا تايسالا عاف 00

 فاَناَتْسو لغف قنوك ناان قيل كو. ساو

 نمرالا لورغبو انتلود هل 2 ىلع انوادعا هيف لمعي تقو

 نكداصلا نينامعلا طخسا ىذلا عالا ناحماو ةروثلا

 أعيمج

 2 فاننا ةلرالا 5 1 نك نا ورعتل

 :اهيار لوح نؤنمتحلا بضرولا اهلش نوطظتسا ٠

 كانك كلذلو .انوانعااهؤادعاو وفدا

 برغلا مبأ نم اهريغ ىلا انليم نم رثك أ اسنرف ىلا انءبطب

 أامضم ىلع ةيضاملا ةنمزالا ىف رصم تدعاس اهمال طّمف سيل

 صوصلملاا لع لب ةيولعلا ةلالسلا قوقح نع تماحو ةيندلا



 و ل زو رقت تالت ةفالطا زكام ةناكسالا

 اهداؤذو

 ةلاضلا ةثفلا هذهةنايخ رادّقم ةمرمدلا ةمالاتفرعدقلو

 وسلا لع ًاشيرحت اهلاوقأ تربتعاو اهذينو امترقتحاف ةلضلا

 املاما تملعو 007 ةمااسلا ىبر ُْط 000 0

 ةلاا ساد هعوشم نم تبرعت ثدءح ا 5 ما

 رضمو ةيلعلا ةلودلا نيب قئالعاادطوو ( ديما دبع ) ناطلسلا

 مالحأ ىف امالحأ مهنامأ لعجو ءادعالا ىعاسم قفخأ ام

 ابملعت ىلع هن رصملا ةمالا هب تنهرب ناهر 2 ناو

 ابميتا يتلا ةديملا ةيسايسلا .اهعابتا ثوبحلا اهريمأ ةبعكب

 ةلالجو ةيلعلا ةلودلا وح ةئالولا تار هاظملاب اهرهاظتو هومس

 ظ ناطلسلا

 ؛ لظيغلاو قنحلا انموصخ 0 لبوق ىلا رجا كلذ

 ,قيرفتلا اهاضتقم نم ىتلا مهتسايس لع ةيضاق ةيرض ناكو

 هع هدم ٠ "| ل
 _ك . و 000 .٠



 ا

 اهوادخأ هيام ناو تابلالا ريح لوتسلا سس
 عامسالاو ناد آلا رفتتو عابطلا هنم وبنت ال اهف

 جراوحلا نم موق لوز اهءاقش ىلع ءامش اهداز اممو

 روذب ءاّقلاو مراعش قافتلا اولعج دهع الو محل ةمذال اهضرأب

 رضا ءابحأ مينا نوعدب ميسدلا ىف ملاك اوناكف مراثد نتفلا

 الو نوعدب اهف نوبذاك مس هللا ليو نيبرصمال ءاحصن
 منوحضني اذامؤ . دابعلا لاومأ ب اسودالبلا عايض ريثل نولمعي

 تاف'» اتادعأ ىلا اينلششتاو قاطوالا ا 01

 ةلودلا ىلع مبجو رخو مهقاقت خابو . نوحصانلا سكيو ةحيصنلا

 املاجر اوءوسو نعطلا حبقأ ةينامملا ةكلمملا ىلع اونعط نا ٠

 ايلا نونسح مهنا كلذ مم نيعدم مريغص ىلا ه 2

 ءالؤه ميطتسي فك ىردآت سلو ؟اهدحو 00007

 ءارغا ىلع نيلماعلا لوأ هو ءاعدالا اذه اوعدب نا جراوملا

 نيعاسلا لوأو مهئادعأ دلأ ىلا مرومأ مامز مياستب نييرصلا

 دب. نم رصم عايض امو . ةيلعلا ةلودلا نع رصم لصف ىف

 تناك ناف . اهسفت ةنطلسلل عايض الا نامع لا نيطالس



 دل #”ثوودلا

 [دايلا دادتشاو

 نيقداصلا نيصلخلا ةمدقم ىف ترهظ نا ةءارغ الو

 ىف متيرت دقو اندالب ناش ءالعاو ان اا دا لع ندمان

 امودق وح هب رجلا .ةيدلا جردقو تاد الاؤ:فراغملا رجح

 هذه ىف يكتماتا, ميستك او ( تاع تبا فيكم ف رمف

 اد اش 00 او ءايشالا لع كمل | 1 ايدلا

 نموركنف . ءادلا صيخشتب ءاودلا فرعي بيبطلات مصاف

 اهاف 1 ددهملا رطخلا نم اهذاَقْنأب ناطوالا يلاطت مكلاثمأ ءمأ

 رو ودا 0 را

 0 اراعاو محملا تارانلا كرون كن

 ىذلا لاضعلا ءادلا نم 0 ىلا نحل يح ريم ةبرحو مات

 ” ل يوصلون ورع قف ىرش

 اهؤامس الو .دالبلا رئاسك مايالا هذه ىف تسيل اندالبف

 اا هانتال ١ ءارملا اذهك اهذاره الو ءامنلا هذهك"

 000 |( داسسو اهي رح تعسنو ايف شيمت ىلا رايدلا هده

 آان نمو اهيما إلا ةرملا نمايق سل
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 ةفقو فقو . عابطلا يرام عامسالا عرتساو نولعلا

 دأب رطاعلا ءانثلاو ليلا ركشلاب: ثردحلا خمراتلا هل اه اهركاذي

0 

 ال, داع قابلا طرقو 00 0 ١ هاه

 "و هريمدض 0 1 هلال هةقكطلا 1

 .لاوغلا جبملا هبف صخر ىذلا قاعتلا كلذ مظعالا ناطللا

 ظ :هيصن ىلا 0 لاف

 ديعسلا عامجالا ادم انفيفو ليعهللا دمحم ىباطخ ا ١

 ىليحام الخلالاو دولا تطاوغ نم هيف ل متر هظأ ىذلا

 ْ ىنهاو عتنهأ م . يلع ءانثلاو ركشلا تايآ لترا اناسل يلك
 ىلا هرهاطلا تاساسخالاو ةفيرصلا اسما

 :ناطلسلا ةلالحت دع لافتخالل قوعد ؟تاحلا ىف يفاهوتت دب

 كلا عقم لا تالاعرلا

 الوودلا امتع بئاصملا لوزت ريغي نم 2 ت اجو ؟بهاذم

 نم مث لب 0 تانك وان نتاضس ا 00

 بوركلادايدزاب ةميلسلاءىدابملاو يميل ةينطولاب مبةلعتدادزب



 ا

 ا نوفا ءاركللا نم هعامج ذخأ هيما وعرف 3 ذعلو

 ىنطولاالا مهف سبل اناذ نيعبرأو نيتتئام وحن عيممجا ددع غلب
 لدتت كا انوا ريكدا ىنانسلاو رهاملا قاحصلاوارويغلا
 منأ ىف وهو مجرتما فقو مالكتلاب ءادترالا ناو ناو دمعلا
 نم بلطيام ريخ ىلعو رشبلاو لذحلا نم ن 0 لك او

 نيكلا ءاجرلا نم نوكيام نسحأ لعو .ةيفاعلاو ةحصلا

 هوح ذل تفل قو ةناوخوو هتمحر هللا هدمغنا فقو

 ةابملا لع الالثو مالعالاو بولقلا تقفخو ءاوضالاو
 را لاو تاكل راهالا همر" لم الاو ركلا
 ءاجرلاو ةحيحصلا ةينطولا, ىلاعلا توصلا اذافعيمجا ضنا

 اد باصضعالا قئاقد هبنيو اره بولقلا رار زم تراثلا

 الأ ركل لواء الو طن هةر قو - امط
 00 اندللا ل ةضاوتو ام ةديؤلل ةلملا تاذلل و ىسألا
 00 و وو هيلا هده لجراف ىظع الا ةقيلللا انالوم
 ادخل اج لكو ةلج ةلك لكو هلك اهم فرح لك ناك ول
 ْ 2 5 ى 3 0 4 2 1 اا دل يلا تاذ ءم ف زكسل ايسارن عاق



 - وا
 ءامب نأ ىلع لدن ام اذه لكو نيلتحلا كي نييرصملا جيمو

 هأ .٠ مااسلاو ليحتسم رموصم ف لدا

 رييم تس

 كا تبطخ

 ) نا ََق 20

 نيينطولا نم هل 0 ا مجرقتملا لعج كلذ دع

 لا اعاد كان نييسايسلا ناك سو

 امه ةنس سطسغأ ©: مون ىف ابماقأ ةريبك ةميلو روضح

 ناطلسلا ا الوم ةلال .سولج ديعل الدلخاو ءامتحا كلذو

 ناطلسلا تيلاعلا تر لوسو هل 1 0 || ريمأ مظعألا

 لا ل ا نسما 0 0 1- 10 در

 نيكملا ءالولا رهاظم نسا طمو 0

 لافحالا اذه لإ ائيِع نووعدلا ةرعدلا| تي

 حيسف ناكم ىف ماعطلا لوانتل اناذ نوعبسو ثالث عمتجاف ْ



 ا

 ءاول ةرشان ارتاكن ام اهون ىر نأ: ةيوروالا مالا 0

 ريما مثع سأرو ةيردنكسالا نيبام ىلع اهتدايس
 ةديحولا ةءفنملل نيينادوسلا نويبوروالا براح له

 00 مابحنم رسب عانصل

 ارد وا ركنا ام تفو ف ىرا نا نكملا نم له

 رصم ةداس زيلكن الا الا لينلا لع نولبامي ال

 00 ءاناردلاوا نينالألاو .نييسورلا نا خا نمأ

 الط لا رحال رجلا وم كلا نيواسفلاو نيلاطالاو

 ةيردنكسالاو طايمدر ون لعزياكت الا نم كرامجلا لامزودجم

 نكمم كلذ له + لينلاا فافض ىلع ة-حايسلا نع مهنودصيف

 7. عوق ولا

 ةيقيرفأ ىريمأ صورك دروللاو دور لسسريسلا ريصيأ
 + اهنصت كح (بنم دحاو ل

 ا لك ان نا صم ف ناك الا دوحوا نا الأ

 ةيرامعتسالا لودلا اصم ضقانيو ةديدعةيراجن اصع رضيو

 ةيسكذوثراو ةيكيل تاكو ةيمالسان يب ةينيدلا دئاّمعلاَدبرح ددهمو



 - : ١98

 هن !ميلاطمل نيماسملا عم نيب دك دوراو نيا م عيطلاب

 ١ ليف ةفاصتق الاو ةلسأن لاةهسولا تح

 ا ل رابع يطفو ص رفو هللا
 0 ركاناوال ارتكنا كالمانسلاوأ كسلا سي

 ةيزيلكتا ةريحت رمحالا رحبلا لعج نك اوسو ريصقلاو
 ىاعلا كلذ ان لرش عسا نا ا

 رحبلا قيرط هلك ماعلا قب رط م ل
 لا قب ار قرف الا اورد ند لكصاو ىذا

 موطرخلا نيب ام لصو» ةيليعامسالاب افاب لصتت امدنع ىذلا

 رصم ىلع زياكذ الا ىلوتسا ىتمو ىمجعلا جييلخلاو ةناتسالاو.
 ةيراجتلا مالا لكق ئالع ىلع هاوه ءاثب 6 ءاليتسالا ا
 ةيدالاوةيساسلل

 ءارطم ةهاش رخل

 نكن رهن هيل وكسم لدمج 2 ةيورو ىف

 اسن رف نا لمعلا نصت رطالا اذه لثم ىلا اهدالب

 اهنارعتسم مامهالا م دع عيط: دن انابساو:هدو ال وعيو اهلا

 اهدحو, اتاك ال ىلودلا :ىدرجللا نسوسلا ى ا
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 هدج نكت ملاذا ةيلعلا ةلودلا رمأ نوك<ي اذام ملعب لكو

 ةءزيلكت الا رصمل ةعئاتت لب ال ةعلات

 رصم ىلع ىلو تسي ل لوس هدح 1 نا ىهدبلا نمو

 ادآ - الإو ةعاتصلا نا دبي نما ايف بازطصا ثادخاو

 ةفرعمىف ماعلا ةذناسأل وأ مم ريبكلا لتلا ةعقاو ىف راصتنالا

 اك حا اعتلال يح

 له نكلو ةكم ىلا ى را ا - ىلا ئمر نم ناو

 ةبعكلاحيتافم عزمت ن ل لا ندع كول ةعاع الغلا

 ةهمجر تحن 0 رححلا بو ةفالملاا لد نم ةفبرشثلا

 ةيزتلكت الا ةباما

 ةداس موب ىاث اوراص رصم ةداس زيلكن الا راص ّىمو

 ايسمملا نك ل لا حومطل أ بيس و سدا ثيسب

 نورداعلا مث مدحو نووملسملا نبل . امل هلأ انا ارجع

 ٠ اذاف بهاد اأو تانايدلا نيب تزاوتلا ظفح ىلع مويلا

 00[ أ سدتلا» تو ةتاتتوزلا ارتكنا تكلما



 ا

 عاقبلا ىغأ ىف ةيراملا ةبصخلا ةيوقلا ليثلا هايس ناو

 ةهرفالا ةكلملا تءظع ايزيلكتا ليتلا راص ىم شرفا

 ار ىرحشلا مال تفقوو ائيشف ائيش ةيزياكت الا

 مدعتلل ةسرتفم د حبصت يتلا ارتلكتا مدقت دهاشل

 مظعلا ىواذتسالا

 مى تارالا لك تكلم نفل

 ايناطيربةضبق ىفسيوسلالانق حبصأ اذاو .هرواجن وأ اهنم رع

 اناتساو نيصلاو دسحملا قير كا

 الك م 57 ارح

 ثمييو دكمو ماشلا نالا قمرت زيلكت الا نيغأ ناو

 ثا هنآ ناسلا ل ىغبني هناو . اهم قد سدمملا

 هينمرأوماشلا نعدردنول دئارج اهرشنت ىتلا تاياتكلا رطسأ
 يهاهو. نامل ف زلاكن ماا نم قمحتيل هدجو

 تامل قةيزنلكت الآ لك ارملا اهترهظأ ىلا ةبيرغلا ةعرسلا

 اوافق رادقم ابل نين ةزيخالا اهدا سر |

 هدبدخأ ىلا الام ومطع رادسسو
 اذ



0 
 امتمدقم ىف « لماكق طصم » اهتاك ان نيب دقو

 ا لا لا نع سر ال ىلا ةزلغملا

 اكله ننل واما مدهمو 00 كدب ةيزياكت الا ةطاسلا دب

 مع مالا ما ماقم 1 هءانجو قح 0 اناا دع

 وه لب طف ةءاعرلاب ةردج ةيندملل ةبحم ةمأ لع انوروأ

 قاوم نوكيو ان ةءامال ةلئاه رحت رانل داش اضن

 اسلم لا لوق وهو تاكلاان هدتنا ام مجأ ملاعلا

 !وداعب 3 ميملع ىف, ىفارنملا مدالب غضو نا نوملعي

 رضيم نرا اديج نوبي مهناو.عدنع نيلزانلا نييوروالا

 رارحأ ا ندخل ادم ناك دلو الورإف ا زخ 0

 ؛ انقويضل ءامرك اندالب ىف

 نع عافدلا نا اديج ملعب ( 0 قطط ىأ)' هناو

 تالا قارتملا اهزكارمل لب اهننورثل .نلبل سلكت الا دعم صم

 )21 لسا قداو 7 اةلودلا ناق هرَمأ ممجأ ماعلا مهم

 0 طتس كح اهريغ ىلع هيعيزفا ركل عدلا

 ئرخلا و ىأ ةحاصم دض اسف 0



 هر
 يع للا 0 رواحت جن ال م >1 ةريغص ةدبن ىلع

 ءاح دقو ادددش 0 هدالب تح )» »١ ١ ىرصم ا

 ةلاسرلا هذه عدوأو 20 ذأ هش 0 اممعمفاديل

 00 ةلدأ ىلع مالا مثلا هحتنأم 0

 مهملع لكش مام 31 0 2 00 اوامج نيذلا حف

 5 منكبلا || محلا ةريغصلا 00 هدا اثنا ناوتعلاو

 ودعب الو هو « رصمل ىزيلكت الالالتحالا مات » وه هضالا

 رابظا نال ةدانزو للا ةفح هيفووالا عيضاوملا نم عى ىلع

 مل ةلاسرلا هذه بناك اهرهظأ ىتلا لشم ةريبك قئاقح
 اذ ىلأام لثم ةلبلق ظافلأو ةرصتخم ةراص فان

 لع تك ام لك ريبكتلا للا ةفاو ت1
 ةوقلا لقوا لف اهسفت رصمو اسنرفو نيك ني
 هحالتسم 0 عضولا اند نم د 4عوضوم ةيرصللا

 اذه نم لجأ ةبترص الو جاتنتسالا اذه نم نسحأ اهجمات
 مده ىف اتلعسن ذه لثم ريدنو لمعتب ةطوسم الو بيئرتلا

 اهددصل م ىتلا ةلاسرلا



 وو
 زيمتت اهدضاو لطابلا ىزخ ءامأ قلك كداح ررظ 4

 هاد

 | ا رس ف دو سانا ىف ةيد كلا ةديه كات

 سخل نمش, مهمذ اوعاب موقمهف الياق هردعنلو ءارولا ىلا نيتفتلم

 ةداعسلاو ءانهلاو ةرخ الاو ايندلا هدنع ويف لالتخالا اودِصِنو

 ارا ل هاو روحا الا ىف ةمارك هلو

000 

 اع دنع نم ةملكب ةلاسرلا كلت لعقلمن ال و

 ةسايسلا ملاع ىف تيصلا ةرئاطلا ةبئاكلا هنرسشن اع املع قمن

 دلا) ةديرج ىف كاذ ذا تبتكذدقف مدأ تيل وج مادم ىهو

 005 امودصا و خب نمةلاقم ةريبشلاة يسن رفلا « هيليس م

 تاهرت ىلع ادرالةقيقحلل اربرقت لاَقيام نسحأ ىهو مالقالا

 نيبم نارسخ اوءابو مهبعس لْض نيذلا نيلطبملا كئلوأ

 000 طا اعرشت دقو ابلا راشلا ةلاقلا برست اذهو
 تلاق : 1456 ةنس ريمتلس / مرات رداصلا اهددع ىف

 ملع « ىزياكنالا لالتحالا راطخا » ناونملا اذه نأ »
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 1 افأو ليوالاو نيستا ةرتك ليخف ىذا

 ءانع ىلا اهلح جاتحمال ةحضاو ةلأسم

 رماطل مناد نا ةوق تجانس سلم
 اك ةلاموف رع اس ن ا ناكمو ناس ل نة

 لكب اهوحوربف هضارخا مملا يتا و ءاشلام مهما ٠١ ثيفتت م

 21 ا ةنطولا ني لادا رش 0 مم دحاولا مو . ليبس

 د همه ا لا ولو ةملك قاد نم رماح أ لدا علو

 الك نيالخالا ءالاه ىر , كلذلو : هل 3 هيلع هحح ا

 هنوضيفرام الخ ءىثل مهلع حن مك نيل را نانا للا ولزب

 ماتشلاو ماخسلا نم ًاطابتعا

 نأ قمل رضتو:ةقيقللا مدخم ”ىرصم لكي نيدنجو

 للا ءانصالا ناف و نط ذو ءابقسلا ءالؤه نع صضرعلإ

 1 لاداعلا/ ىلع ةفاسملا لوطا 3 0 لحا نم ماهر

 هحمَح و الع نط اال م مال ماوقا نم ماعلا اذنه ف 5و

 ندعم نوفرعيال نم نيع ىف مبعفرب ربظمو لاملاب لفح

 الا ايندلا :مهتظفلام نيذلا قلملا رارش م ءالؤهو .مهسوفت



 ا ل 7

 ىمالك دادزنال هدالب ةمارك ىلع انيمأ هنطو ةمدخ ىف اصلخم
 02 21 لل ىهقكي ل اذاو امادقاو ةعامش الا لسلظؤلا
 اماسح قداصلا همزع نم هينا لتسا

 00 ل عمس وأ مصخلا 0 رق انك كلذو

 ردا ا ربللا يدأت ايماتمب وقللا لع ءاركبا رمااع
 7 0 ماع 0 هتعزع ةوقلا 0 تن'وقو هتمح تدادزاو

 ليلدلاهجو نم ابره الا بهم الو بسيال مصخلا نأو رمثم

 موصحلا كف اوأ هي انيكتام ناو روغنلا مام ا تا يل

 ةوعولا نحب مهرج اتسم مهيلع امم ءافولا ىف ىف مدرقت ع ناهرب

 0 ميقينا وع ربلا ىلع نوصرح زياجالا ناكولو داوهجلاو

 در دقو نورصلما نع لنا نيرو ا 7

 بوصخلاقملاو بواسملا كلملا مهلا

 هجو ىفحايصلاىلا لالتحالا دئارج مفدي ىذلاا ىرت

 7:7: ماع نحو لك

 | 01 نإ نعام ءىراملا رزحبف ارش ةلاسملا كسل

 ا نجايلاءاوآ لها ىف كاتخم ةلرضنم يه الود نس



 - //- ظ
 نلتحلا دوحو

 فاصنا الو ممل ةمذال نيذلا سانلا ءالؤه ناكف

 ىخضراتلا دجلا نم هل ىذلا دلبلا اذه  رصم نأ نوري مهب
 جرخم ال ىبف متعلاب تيلتبا دق - ملاعلا يف دإب هيف هينادب الأم

 مالا رئاس مئابطك تسيل نيبرصملا ةعيبط نأو ادحاو ًابيجم

 دضاسرار وي نأ رطتلا انه لق 3
 بدكلا لع ءارجأ اف ىنبم ريغ لجأ كا

 ِ ناتمملاو

 - تاهرتلا كلت ف احب  تالبعزلا هذه اجب نكلو

 ا ةرطف ديقفلا سفن ىف تاك ذاك الا هده ناجن

 نعو ةيلاعلا ةءانعلا رون نم هبلق يف ناكو اهدحو ارا

 0 اج عوامل ميجشتلا لئاسر نم هلامث نعو هنيع

 ناك نا هدابج ف هحيزع ديز نأ « ىرلخ ره 00

 ديزملل لح 3

 . مامالا ىلا » ترا ىف هرانش ىذلا كف اتاك ناكبتن

 1 نمو نيلطبلا فسافس نم ءىبث ىلع ىولب ال « مامالا ىلا
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 اوناكولو اليلد ميقتالوةجح ضحدنال ا رعكداو

 نكل و مثو راظانم معم حارتسال ها ورو لمعي نوثقاني

 ا ولا لي رابتك اناحح لقملا لع لدنت ضرفلا

 لبق نم دوجو ممدنع امل ناك نا نيع

 ا هدح ب الامم فساقسلا هذه لاثمأ نأ لع

 انا را هبا دأ ةفولا هتارطا تنصح |( دقو

 00 دا ارا ككاو ءاردرالاو ريصتلاب ةلذداتحاللا

 ىتح اهاوعد تدنقو ةعطاسلا مجحلاو ةغمادلا نيهاربلا

 ةلااف او اهفرخأ

 أم. ىحوملا تالبعزملا كلن نوءرّش, نورصملا ناك دقو

 اا كلارا كل: لع لدتا ىلا وأ ةلكولا ىلا قي رشا نم

 نأ رشلا ل راسم ىف نور موق نم 0 مو

 نيلاظلا ةمواتع رهاجمو ملظلا ش رع لثب غلا مسينم غبفي

 نم ىْؤل لجر 0 تحن ربظي نأ 0 لة

 رم ف نأ مجأ | ماعلا هب نيام ناهربلاو نانملاو نيقيلا ةوق

 5 اغلا الا ىر الو لالثحاالا ةأطو لق“ نم نت ةما



 فال ١/هو ا

 00 ةحا أص مدخل ةدد ١ رج نم رظتنإ اذام م 1

 للا فر تاع هلك ل اانكلا ىرو زءاكت الا دي

 00 ةلج لمأاعلا ىنطولا لع 0 نأ الأ ىزيلكت 5

 اغلا | نم ظفل لكك هل بتكتو ءاوضتش ةزاغ هيلع نشنو

 4 تايسلا

 هده ىدص اهلا ١ لصف ى | ماعلا لقا رح يملا دعأ

 كيد د بيحرتلاو عيجشتلاب 0 رش ىعاسم هكر

 : ةيلالتحالا نئانرطاو ةيزياكت الا دي ارا فرص نيفنصلا

 تاقتسا لقت ب اهتم ثلا منقلا سنو - دئارلسا هذه نإ:
 هب جاحم اناهرب دي ال ىذلا ملأحلا قناملا لابّقتسا لمعلا اذه

 هننه عل كقو . لكات ا كسلا لعل ريغ همصخل

 ذخأت الو اران مهل ءقطتال ةقيرط راكتباب اهنعاطم ىف ةرللا

 ةلاسر ةلاسرلا هذه نا .كحضيامةيللا رشو.تعداف ارأث محل
 نمالو هدا :متسل «ىزالكن الا لدامكالا اطخأ («ّ

 هغوار 1 هدهو ١ ا لحجر امهت معدل ل هراثفا تانب.

 . مهم هللا فطل قيطاو كععلا نم م مدنعأم غلبم ىلع لدن
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 كلع نم 0 ىف اهصخلن ىتلاو « .ىزيلكن لالالالا

 ماعلا ىلع رطخ ربك" ١ كلذ قو « سروسلاا لانق كلم.رضم

 ها « هلك رشلا ىف ا ناهتسيال تلا لاصملا ىذ ندمنلا

 حصي امت ةفصنلا ةيسورلا دئارملا ىدحا هتلاقام اذه

 راضألا يع ولا نان راسو اك قرت ةعاكينأ
 هتاعدو قملا دنأت, ةلداملا ةطمخلا هذه ليو تكل اف

 هتاوغو لطايلا لذخمو

 تاركاو ريكتالا عايمأو نلكتالا هعكبام امأ

 دم ءيراق لك نادجو ناق ناعلا اذه لثم ى اكن الا

 انا مساو تو لكلا ةديرع وعام 00 0

 لا ءايادج ةيطولاهلاعال ارك رم سب راتخا مجرتملا

 الا اني لا نايم لع د نع 0 م

 امادور< عرفت نأ ام رطس الان اما املا نم

 00 ادستتو اموق ةحلصم دان ةكرح لك لع نيطلا ىف

 . ةئوسنلا ظافلأ نم ءاشت اب مظعلا دابملا اذه. ماقلا
 2 2 حلاو
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 تافارغلتلا اهصخلم تريط 0 ةلاسرلا هده تارشناف

 دنو ١ اهراشم قالبخا لع دئارآلا بلع تنلعو همر

 : هبررعتام ددصلا اده ىف ةيسورلا ايعرفايفونلا ةددرج تلاق

 لدا الا ةاطون نورمشم اوهشلا نيب تلاد ١

 راتخادقو اورو مامأ هتصق نروح را اناا ىزلكنالا

 ىلا هلامال ازكرم سراب ( لماك قطصم) ميع كلانا

 باونلا سل ةروصلاو ةضيرعلا مدق ذنم اهرداو تربظ

 ل فل ادتال وان رقلا ةموك | ادمن 2 هلا

 دوبعلاودوعولاب 5 كل 0 هل

 سا ده فيرس ناواالا ناد حرص 1

 ةريلا كاتتابق تحبلا ساس نوك اود
 اماش نما قلاو ايوروأ ماما ايس ل 1ص

 ايمارتخلا لك ا ا راسا

 هحرشو هحخرش انل قبسام انه حرشأ ناانل سلو

 راح » اهاونع ىلا ةريخالا هتلاسر ىف ( لماك قطصم )



 ا

 00 ةيمالسالا مالا ىلع ىونعملا ذوفتلاو ةطاسلا نم

 115 تا رطسفل ا دشا ترطضي' ركملا ناك كلذل
 ابعايبص سيل ذا ةينامملا ةلودلا عايض اهجتني تا ةلئاحلاعاتل
 ا ل كف ثيح ف ل نا هر 7 الإ

 ةرئادلا نم ةيمالسالا ةفالخلا 0 0 لم ربغل حصنو

 رخل اركنا لدلحا نإ اباج حضتي انركذأم لكن مو

 نوامعل نيذلا نينساسسلا أو 38 ماعلا يل اع منظع ر طخ

 بجاولا طقف نودؤي ال لينلا ىداو نع زيلكن الا ءالجال

 5 دا ل ١ 1 كك 00 ا 0 هذضر أ 00

 ١ ءالساو هي رغلا ةين دا ةرصنل

 ١) للماك ىناطصم



0-0 

 ملشروأ كلك ناشاتا أننا مظعأةيبيلصلا بورما تتبثأ دقلو

 اهدحو اذ ةمالسالا ةل ةلودلا ريغ ةلود اهكلمت نأ نكعال

 عزانتت ىتلا تانايدلاةفاكو بهاذملا لك نبب امفنزاوتلا دجو»

 ةلودلا يدلاهؤاَمب و . ناماس لكيهو ليثارسا ىن ءاندت أ نطو

 نار 1 الامار ىلا نواوقا كس 0 17

 عايض ةَقيَمْللا يف وه ىذلا ةيلعلاةلودلا دب نم ميلشروأ عايض
 ناونعو ةيندم لا لع ىمظع ةبيصم نوكي ابسفت ةلودلا هذه.

 ثيح ةفلتخم تانايدل ةقنتعملا ممالا لك نو ةلئاه تورخ

 ١ ا كلذ كتاتما ئرخلالا وقرا ا عيطتسنتالا

 هيلع ةظفاحلاو سدقلا

 ةنارو باب حتف ةيمالسالا ةفالحلا طوقس 3 5
 لقالقلا رايت مفدنا تق اذا ىذلا بابلا وهو ةينيطنطسقللا
 ككدسو الو ماعلا حبصل ثيح هنم كام لازو تايارططا ا

 ةيحيسلاا ممالاو ةيمالسالا ممالا نيب

 اوعاطتسا ىتح ليوط نمز ىلا نوين امعلا جاتحا دملو

 مهلا ىلع ةظفاحلا م ةيبوروالا مالا كلس ىف اوطرخني نأ



 ام
 0000 ل هلا يتلا قبلا ةذاحلا هذه عوقو

 رحل اد( 0 ) ىلع 0 ءاليتسا يف نا ىلع

 ةلودلا نع زاجل. لبمف وهو الأ : ناكغ .ةيهالا نم وه

 زواحتتال يلا تارامالا ىدحاك دئدعب هلودلا ريصتق . ةيلعلا

 نوظت رمالا اذه ةراطخ ناو . ةيلاملا ايراغلب ةيمهأ اهتيمهأ

 زوتكو ىصقالا قرشلا ةورث تساع)ا لهو لوا نم ميركل
 ظ ميلشروأ ر از ةينسلا 0 امش رفا

 0 لصوت ىذلا ةيايعامسالاو افاي نيب 0 اعلا ناو

 ىلا ةيقيرفا لامث نءو ةناتسسالا ىلا موطرخلا ن

 12 ةوئاق اذ هعطن لوك ى 2 اا حلا سلط

 . ماشلا وم ايماطم هس وت لع ايان ان: اركتال

 هرم مولعم وهام 3 نيطساف يف نمرالاو زوردلا دوجوو

 ليم اما تاالإا مهم ريثكو . ةيزدلكتالا ةلودلل مهليم

 م در ل

 شداحتلا لاو كلذ نع الطفو َ نيطساف اذ اهك التما م ا كلذ كعلا

 كبع ميوعدل ني مرصلاو ندر زاحااو نيد روسلا ناللإ دوجموملا

 : !ةدحبلو 0 0 تح عامجالل مهق رهن



 تا
 لعةلدالا برقأ 0 ىلاعلا بابلا نيبو هنيب قاّقشلا ماكحتسا

 نوكت نأ ليحتسملا نمو . ةيراتلا ةيسنلا نق قا
 [تربابو نمحوت هال ا ااعمالا ابعمطن هب ورضملا ارتاكنا

 تيب طوقس حومطلا كلذ ءارو نم ةجيتنلا نوكت ذئنيحو

 فردال جيتا هو ا ةنناتستو اطل تح ا

 .ممجأ ماعلا ف نويسك د ونرالاو نويكيلوناكتلا اهلباي فيك

 امماش نم نيتلود نب مرقلا برح ببس نا ىنخ الو
 نيب ماعلا قاّقشلا وه ناك ايسورلاو اسنرفك داحتالا

 سال نوكي اذان .نيطسلف قست .رالاو تا

 م « ماشروأ » ىلع اهنيار ةيناتستوربلا ارتلكتا مفرتام دنع

 اذا بالا اذه نالش رصقااو اانا نأ سد

 قاّمشلاو قرفتلا نم مهن ناك ام ىلع نيذلا نوملسملا لوي

 ةيبيلصلا بورملا تقو ىف فيرشلا مرا اذه نع اوعفاد

 ”:ةدجاملا ةنارصنلا ارمدانو

 ةينامءلا ةموكحلا ةيمالسالا مالا ذئدنع بيجي اذاعو

 تاعج( ىلسلو ) شيج بلاطم ماما اهعوضخو اهتوكسل ىتلا
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 ةيلعلاةلودلا ىضر ليحتسملا نم هنا ىرب هلكك لذ نمو

 در انافالاو . ةيرصملا رخآلا رخلا ءطاوش لالتحا

 ةدخ و ةعقد ماق ردق 54 هنم تعاض اذا ىتالسالا م أ اعلا 0

 نأ مجالا سلما تحب هنم عاض املار ُّط مالا جعزاف

 ةديدش مالا هلو دحاولا ملسلا ةلّقم ىدب « كم » عايض

 0 15 نو كادت وكيس ةرودلاو تكف

 2 تاَسَح مل بسم نك دال

 ةيدددحلا ككسلا لاصنا مات 0 00 ١)

 زياكت الا ةطلس ع ةزالا ده عضو ماشلا ككسل ةيرصلا

 نمر نم هنأ دح| لع قا ريل دا رضع لع اولوتسا ىف

 لوتس نه ىران الا ىلا نددشا رلا ءافلأخاو لوالا ةنعارفلا

 ةجاحالةيبرحو ةيسايسبابسال ماشلا ىلع ًايلوتسمرصم ىلع
 دس ل اج لاخلا عاج نرك نا اب انه اهركذل
 نحل اذا دهب كا ىلوتسي نا اماو ةرضاملا ةلاملا يه

 يف رصم ماكل كلذ لصح امك ماشلا ىلع ةوّقلاب هسفن نم

 ادد( لعدم )5 ( ترانو ) ةسرحم ناو: ةدددع راودأ



00 

 هاو | ةمكلا نا مرابد نم م جورملا مدع ىلع 0
 رانا لسلاو ءايبن الا ىل « مالسلا هيلع مهاربا » دهع نم

 طماع كيسا لا

 ةيلعلا ةلودلل ةّميدص ارتاكتا تناكو ل هنا ىه.دبلا نمو

 نوبمت ال اهضار أ لالقتسا ىلع ةظفاحلا ف ةيغارلا كولا 1

 اورمظةءزياكت الا ةسايسلالاجر نكلو . هذبكةنداح عوقو

 اهوددبف ةيلعلا ةلورلل دلالا ودعلا رهظع ريخالا دهعلا اذه ىف

 ع ماصخ نيتلودلا ندب موشي 0 لا امظع ادددهن

 منعال ذئدنعو لينلا ىداو ىلع اهترام ارتلكتا ةيزلع »ول اك

 لدا اعف د لا ل ني نم مناع زياكن الا

 ة كانا نمواريضفلا وا نك اوس

 كلذ لثل ةصرفلاو . « هدج » ىلا ةيرصملا ءىطاوشلا نم

 ةركت ام تام هدح ىف نيطلانلا دج رشاذا 0 ةزبج

 هيعدب اع ارتلكن ا نال . ةفالملا ىعدب نم عاعرلا نم ماق ول

 ماعلا نماالا نيظوتل لخادتت زازا و .رعالت دنع يمنا

 زاجل يف مالسلاو

0 



 ا
 نيبواحلاو برعلاودونهلاو نييتيصلاو نييسنوتلاو نييرثازلاو
 زياكتالا ءاليتسا سيلف ةيمالسالا مالا ةيّبو ني راجتإلاو
 مالسالا مال ارتلكتا دايعتسا ىوس دا اش ع ىلع

 الك

 « ةكم »و« هدج ١ ددم- ىذلا رطخلا ريغ هلك كلذ

 ظ ىبرعلا جيلخلا ىف زيلكت الا مدق تخسر ىتم
 دالب. لجن « 20 كداتما) عر ةدحت كاذاتما نآف

 00 طل ك1 ودبل دار امومعو ةشاونل كرما

 زباكنالا ابلتحا ىتم نك اوس دع دعل يتلا دالبلا

 مويلا ىف ةيلعلا ةلودلا لام كل ياذا رو ةقاك ةمانلاو

 ربظي ىذلا مالا اذهناف .اهنطلسةرئاد نمددج هيف جرخ ىذلا

 حبصي ة ين امعةريح اريتعمر مجالا رحبلا مادام لوصملا ليحتسم

 زياكنالاو كارثالا نيب فالخ ىأ عوقو بّمع ةيلج ةقيقح

 م ءااتسالا دعموبا وك هب زلاكن الا قئتسلا ننف:ليلقو

 . دئدنعو . ةيفكلا ةيعافدلا ةوقلا زرحال تلا هدج

 د دلا ةيركسلا نونفلا لاجرو:ةنجك علا ةئاينللا ةفنسالف



 يشل ١ى١/و عالاقل

 ء اينايساو هدد الوهو ايناللو اسن رف كالمآ

 ارتاكت الءادعلاب رهاظتت ودلال نا كانك

 يتلا اياحضلاو اهتفرص ىتلا نييالما ميضتل فالخ ىأ ببسي

 [ يضم تلو اووتنم ءانه رس ل

 ! ةرهأملا ملاطلا ةدسسلا ارتكب مهم ةديطاو

 نودي مظعلا ر م ودي وردا فة كا ىاف

 هج أت ةنلوسم اولمحتيو هن 5

 ةديمأ نييلسملا نيغأ ىفابظ سيوسلا ناس
 . ةيزباكنا ةريحم ىلا رمحالا رحبلا لو هغايض نال ىبظع

 لافقاو محلا ةسضير رك ءادأ ليطست نقر كل كف

 0 قى ةيزيلكت الا دونللا دع ةحاملا تعد اذا هقيرط

 نيينادوسلا لعد ١ الاهيولمتي 00 وسلاو ريصملاو نا

 4 ىركشام دنع نزلا ةلغ قوت كاس هاد

 انآ تس ىلا قاتلا حلا اده ل تع ا
 مويلا وهو ةكللا ةلالج نفسل اناديم رصم ارتلكتا تكلم

 ةكارجلاو نييسورلاو نييشكأرملاو نيياسوبلل قتلم



 ا
 انا: نادونلا ىومالاسإلا كلاما نيبو اهنيب لاصتالا

 مهطناورو رئازإلا ءىطاوش ىلع مدئاوف ناف نويواسن رفلا

 هاكر ارضك هل هيلع رثؤيو : ادج ةءيظع نيطسلف عم ةينيدلا

 ةطلسلا مظعأ نآلا هيف | م 0 رابم ةيوق ةلود ذوفن

 لع رصم نارا قا ان راظنا نادل انبجو اذا (0)

 ابوروأن م لصوملا رحبلاقيرط . ملاعلا قرط مأ اه نييرط
 ةياتسالاب موط رخل ا ظيرن ىذلاربلاقيرطو ىدعقالا قرشلا ىلا

 ةكس ةطساوب ةيليعامسالاب افا لصتتام دنع ىمجملا جبلملاو

0 
 اال نع ةراغ اذا نركب ارسل داكن كالت

 ل الا لوألا :قئداغ ى اهاوه ءاش 6نفرضتلا ةبرح

 ادح مضت الو كلذ ىرت ةموكح ىأو -ةيوسملاو هنراختلاو

 عيطتستو ا ذبك م ظع سأل اها ىض رت ةموكح ىأ . لالتحالل

 ؟ هتللوسم لمحت نا

 ا 0 رمل طسو يف سيوشلا لاق كالبخنا نا

 ةرشابم ده رصم لثم ةورثلا ةميظع دإب ىف ريبكسلا ىرحبلا



 - ننو

 ةنرتو. كيتالسو روقسوبلا نم تروتاالا نولاط ذا

 امامدح,ف نيففاولا اكن الات ركلا قامس اس

 اصلا ديحولا قيرطلا مههوجو ىف اولفقأ دق ةيردنكسالاو

 لينلا قيرطدب ىنعأ مل

 لا نجلا كالكا كفا ىرخأ ا

 15 ل اع ىدظع ةيمهأ تاذ ةلسم اعاد تعا ل

 اهنم لطنل هتطاوش نم ةجرف نع اهسفنل ثحبن نأ ىلع ةلود

 قراط لبجفزياكت الا دوجو نم اينابسا تةياضن ىتح هيلع
 رصمو صربق ن كلو . هطلامل محلالتحا نم اسنرف تردكتو
 2 0 نم ايت نادي اس

 هده ناو , ةيسورلاو ةلعلا ةلودلا ضصخاالا يق 20

 نم رورملاب كاملا :تابلا امل صخر لا لس

 ماك لع وتلا ضيالا رحبلا ناك نوي يح

 را نع ىوت يصف الان فلا ودا غابتل واعي رح

 ىرخا هج ىمالملا ةلوذلاو . احلا تونا ةفا ا

 ةطقن تاب“ قلان سرغلا سلبارط لع اريك تع



 داك
 آ00دروأ راك 3 . ةينيرفالا ةيلخادلا ةورثلا نداصم لك لع
 ف ناو . ةاهدلا زياكت الا ةدئاقلا الاع ءاذوتسلا مالا ترا

 ةيردنكسالا نم زياكتالا ةطلس هيف دنت ىذلا مويلا كلذ

 دحم راوناب « دور لسيس » رافت بهذب ريخلا ع كارلا

 مئافلا اذه رثأ نوكي ثيحدنحلا رمعتسم « جنتساه نراو »

 كلذ أ: نم ازكذ مرات ىف ربك ا واردق مظعأ ديدجلا

 يدا ربما

 ا ل رب ةوروا نأ لملا للف الو

 الر ةدنسوا ركنا ناك نإذ . اذه لثم.ىداصتقا نطخ

 اسنرفق ميدبلا لينلا قيرطةطساو, جراما نم يالا مراح

 1 ديا لادا نيكل نيياللا فرعا ةجات

 ييستلم زياكنا دجلام دنعو . ءارحصلا ىف اهءاشنا دوت

 مهتراجت ليصوتل هبمامأ ةرحومن وكلاورجينلا قيرط ماهجنمربو

 رابجتز قيرط دنملا زياكتا دجيو ةببرغلا ةييرفَأ ناكس ىلا
 | 0 ناضالع ةريع اوتلل تما قي وطاتلا رتسوأ زيلكتاو
 :نوواسمنلاو نويسورلاو نوواسنرفلا موالمزو نس اللا
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 نأ انض وف قلذا ارحب ةواق ىروريشلا 18 بيرل

 ةداتما لاف نيينادوسلا ةرقريتت ةيزيكك الا ةبابسلا

 ىف ايوروأ ةراجتب ادج ارضم نوك موطرخلا ىلع زياكن الا

 يذلا وناوشلاب لوهأما تصقلا ىداولا هو ضلال

 عن فر بيب ره شا را 0١
 لودلا راظنأ

 كلذ ةور تناكم وطرخلا ع ارك تل وتحا اذاف

 هلا را د | ةكرات ريغ اهدسحو اجل بحرلا ىداؤلا

 مظعلا فراقجالا اممدهت راث ا 8

 ْ سنوو زياز دا لع اشرف ءالاتصا نا مقاولا قو

 اكيحلو ايناملا نأ ام”ىرخألا لورلل ةماعلا ةراحتلاب طق رضي

 نال ءادوسلا عاقبلا ةراجن ىلع اهدحو لوتست مل لاغتربلاو

 ترفق همابمؤ راجضر لخادلا نع ةعوطتم تارا وس
 نم نكي ىلا » رصم ع تلاؤتسا اذا اينان ارك ل

 0 هلك لينلا ىداو لع ءالشسالا انملع ءاليتسالا 42



 دس اء

 ريصت ترك اوسو ريصقلاو سيوسلا روت' كالتمانو
 001 سا دام فانداخ زل ةدس ريحا كلاما ةلودلا

 20 ثنح 0 د ةدح هئادم ددمف رمحالا

 00ه روك. ةطضلال ةعافدلا ةوقلا نم دق نذل ارت

 ةشردملا مفادملا للكب ةسدقلا ةبعكلا ذِخأ كاذ ذا لهسلا

 00 امجاد لان :| رطلا

 سس اومسلا 5 ا املا فصلو 42 املا هده ردك نم

 رح املارت ساو نيصلاو دنهلا قب را ل و رم

 هب رصملا ع اهراشعاو رصم صصأل لودلا مامها ى ءاد

 : ةضاشا ةلكمم

 اهلاهشابو سدمملا 'تيروكلاه 00000 هيلعو

 لالتحا ىلا. ارتلكنا تسفد ىلا ةمهملا تايبسالا نم.ناو

 ناثثتسالا ىف ةبغر نادوسلا ىلع ءاليتسالا يف اهعمط اندالب

 ا لاا ىلإ ةليفولل قيسلا سس نييلا ناك او
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 قاد

 اا اد ضمت دادسم وقتال رصم تاكل ا
 نءانلا لضعب دنع ترعتسما ند ناك وع دا اا

 نم اهريرحم مأب ىربكلا لودلا نم اهريغو اسنرف مامها
 ىربلكنالا ريئلا

 ةيرصلا ةلئسملا هميم نلهاللا نيحسلا كا ءاوأ نالع

 ناحل عاد ىه تسلا نفل د وصخ نانا وتفتلي

 يقيقملا بيسلا وه ىفارغملا انيداو مضو نا لب اهرماب ملاعلا

 ءاليتسا ىلوتست ىلا ةلودلا نأ حضا ولا للا نو كد

 0 كا ةضددا كلم كلذ ريصن لينلا ىداو ىلع امان

 ةيراجتلا لودلا ةفاك 0 ايم تحيا كلا
 اهدب عضو رصم ل عمال مات ند نوك ا
 منالا هزمت ىذلا 3 كلذ . سدا تييو ماشلا ىلع

 زاحبلا انم تالتما ابورح ىضاملا ىف سس ئذلاو اهنررسان

 ىف الالتخاوةابارطضا تحتاف نورت ةدنم د

 بورما كلن ىف نأش امل ناكىتلا مالا لاوحأ



 - مد

 رصم ىف زيلكت الأ دوجو نال ةضبصا ىذلا قرشا ف
 ىف احر 2 اهفونسف اندالبل مهالتحا ماد اذا هيلع ىضشبو

 ىرخا ثاحا

 00 1 دنع انة اه هسا اع ءىراقلا عبو
 ءانبأ لك اهف ىنكراشي ىتلا ءار آلاو ممدالب ةلامل ةبسنلاب
 ىضَمي يفارذملا اندالب عضو نأ, نوللاع انتا ىلع ةلادلا نطو
 الزأ نودتتمو اندنع نيلزانلا نييرروالا لك ماركااب انيلع
 زيلكتالا ءالج انيلطب انناف كلذلو ايوروأ ريشي رصمل دوجو
 ديرت ال اندالب.ريرحت لاونل انيعاسم لذببو لينلا ىداو نغ

 مالسلا ريغ بلطن الو اهمدقتو اممداعس ل
 اهتورق تلا اهتازايتماو اهقوّح ىلع ةظفاحملاو ابوروأ يف
 ةيلودلا تادهاعملا

 01 اددا ىف رارحأ » اعاد .نوكف اندم اما

 « انفويضل

 لييس قىحضل ام لك ىحضنو ةفشم لك لمحت انناو

 مر رخو قلل ةرضنو ريخآلا حالقلاب انلامعأ موت



 ما
 ك0

 « لالتحالا ءارو امو لالتحالا ©

 الاب

 ناظن الا تافلتسا :ةلاسألا هده ةباتك نم ىطرغ رد 3

 ىدلا فرثلا ضلاولا نه ناكنآو ناموا تاس

 راها انه ىضرغ ىلب . ىلق يمص نم مظع صالخاب هبدؤأ

 نيذلا نييسايسلا كئلوأ لمجت ىتلا ةدهاشملا ةيداملا ثانسالا

 اراصنأ تاساسحالاو رئاعشلا ثعاو نآلل مزفتست ْ

 دابلا اذه تاكرأ ضيوقت ىلع ةتفاولا نال رضم ررحتا

 ةمآ قومح ةمركلاك اهنا طقف ريتال ةزياكن الا ةطلسلا

 مران زانل داقبا ًآضئأ ىهنب ةانع ص ةردج هيد
 0-3 1 ١

 > عمجا ماعلا َّق

 لئاسم نع ملكشلا الا ةذبنلا هذه ةباتك ىف تدصق امو

 ةيرصملا نادطا علا ماح نثاونغك هصامخلا, زئانسلا انآ , ةماع

 انوروأماقمو لب دبع مظعأ ىزبلكنالا لالتحالا ًاهددهب نقلا



 ل

 '00 دا ىدلا طال وسكالا هدير ردمل نيدمل ىو

 000 لسا ناز رح دج | ءارجاافا قدال ةييح

 لح «يموكس انيعس  ةئابغلا ءار الا .نم ملاتملا لع هربت

 هرسملا هما نحب ىف لجادلا

 راطخا لع ةميم ةلاسو 0 0 نسر لا هع ا

 دل ا دكا ل ا كحاب ىداكالا لالتعالا

 مادخ 0 ايفان امداج 00 كيال عداو اهأرقاف

 0 لماك قطصم الا نطولا

 اة: م ةنس نسطدعا»
3 

 د6

 ةسارك رس ثنو سطسغأ م ىف سرا ىلا هللا همحر ذاع

 حرش ىتلا هلاسرلا هو ىزيلكت الا لالتحالا راطخا ةنمضتم

 اا رعلا ادني افاو يا لاوئوجالا امو
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 ىلع ءاليتسالا ىه رصم كالتما نم ارتلكتا ةءاغ ناو

 ىتح ايسأو ايقيرفأ ىف ايوروأ اضم فاعضاو نادوسلا

 راندا لافقا رصم ىف ن لاا اللات

 ى ةينازمملا لايعساو ةمالا نق نيدلشلا دع نيش

 ما + زيلكتاالا نيس ولا سس لا

2 

 ةريطللاةيواسمتلادثا رولا هتلقانت يحي كدت ره داك

 كارلا تدنحأ دقو ةفارجالا تك م

 امام ىف دتشت ارتاكتا ىف ةءزباكت الاو رصم ىف ةيلالتحالا

 لك ف ةرمتسلا هتكرح نم اهشاهدنا ةربظم موحرملا ىلع

 ًاماشنالا هذي ناك امءابتسالا اذه كلو ب وروأ
 هاتي الو حجات لمعلا نا لع نات لآ لك

 تصافلا لور "ءىث الو كلمع :نمملات اذا الا كمصخ كلش

 هاهأو قللا ىلع هتاتج ةعاذأو هباواسم 2 0

 هيف لاق اناتك انيف نمسا هر لآ سا
 واح لك ةيشارلا ةرهازلا ةشدما هله قا
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 اناا )اوال همركح نآو ارتلكت !"كالمال ضم

 | ا دب ال يلع ةظفاحلا تنمصو رضع ةقلمتلا تادهاملا
 | رك لانو . .ةنعا رفلا .ددا ىف !رتكنا "ءاس لع ضقت

 رشعم انسلأ # اييرصو ايراثلب تررح دقو. رصم ابوروأ
 00 نا تلا نيو رصلاو يي راللاك نييرصلا

 نورظتن“ مولتملاو :فرراعملاب اوققثت نيذلا ءاهبنلا اننابسمت

 0 ال ىلإ رم انيق هرب ىلإ ةعانلا راظتألا دسشأ

 ام هدخ نوعيطتس

 ف زياكن الا ءاغب نم ايوروأ ددهبم ىذلا رظلنا ناو

 رصحم ال هئارج نم ابقحلت ىتلا راسملاو ادج مظع رصم
 ردو وسلا لاتق كلم نمو أيسا حاتفم ى م و

 ق نوملسملا ئطزب نأ ل او: سدملا تنو 5 كلم

 مهمتي لع ةيزياكنالا ةلودلا ءالتساب ماعلا راطقا عيمج

 .ضرالا ىف نيماسملا مايق موي نوكي مويلا كالذ نا . ةسدقل
 هينيد برحزالعا 0 نك ناوبلم هتافات وح معو

 ةيبرلصلاتورآل ا. ف تلاس امم رثكا ءامدلا اهف ليست
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 البا دوحو نم ..ىقألاو مات اا لانرر 3 نع

 انف لالتحالا ماد اذا لودلا ةفاك

 احلا هرازو لوو رتم ل فق لماك ينطصم 2ك دملو

 رظتنا هما ناب ى رضا تاولا 5ه ريخاف انتل رح ىر 0

 ا

 مهم تلا كاونلا هل مد ف 1 ا ايحنلا لع تابحاولا

 ىىح اف اا !او 4 4 راسا ماصملا ْن امال ١+ رصم نأشب

 هرقل و ةرشكس الا كراش 00 اني ترام

 راوجلا ىف اهتصالتو

 لع ادق 8 ىلرت دق رم م 1 ناِف كلذ نع الضفو

 ( كلذ ىلع انييفل ةرك اش رصمو) ةيناسنالاو ين دملا ءىدابم

 ةسنلاب ةدحاو ىب هل تاج لا ناطقا | ناو : كاندع 2

 ةفاَصأ الا مادلا نالت إلا عال ذأ ةيروالا لودلا لكلا
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 ةروللا لاح ناسل ةيزداكن الا « رادناتسلا » ةددرج اهمدقم

 )را اك الاد درج ققءاحامةجر كيلاو .: ىووسلاس

 ١مخه ةنس ويلوب ؟م رات, رداصلا اهددعب ةرركدلا

 قطصم » وه امرت ام ني ١ وبلا انيق ف نا »

 ” ل2 تاق رهو دامب[ وكم تاك دحأ « نبك

 نآلا 0 ىو هلو هيما رفا ظل دم
 نر ل نيينطولا م , ايلاطمةيوروالا 5 هر املا كدا سوج

 1 اللا 0 ةعر نم هدالب رب رجنب

 0 للا نهال بم ىلا ةمألا نايس

 نم ايملباعو .ةنن دمللا :سرادم نعي ةيدافتسا اع ثمختسا نق

 هندمتلا مالا اضم قى دم نأ لاثملا ردانلا ىرطفلا ءاكذلا

 ةدتحا 10 م ل 1 0 يمت

 كنا]م لك طم ف لدغ

 هردق قد هكر 2 اوردقو ةداعلا ققوذ اصالخا ) اك

 ةطلسلا دوجوب و ةرضاملا ةلاملا, نيضار ريغ مهنأ اوربظأو



 د

 هلايبملا ةرضل هيرصت قو :قلسأ ةهلخ هتفدخ ف يذلا

 لماك قطصم ةقيفحلاو

 ةمه د ويلو لا ّق انيق

 4 ةيواسقلا حلاصملاو إل

 4 انييفب طالبارتسكألا ةددرج مم ثيدح إف

 رانا فاسق هنا لا لماك طصم ( لصوام

 احر نا رولا هيلا دفاو ّىح محو ماع ويلو ربش

 ةيرصملا ةلكسملا نع هنآر هنولاسي فحصلا بابراو ةسايسلا

 00 ك4 ني رمل لاماو نع هنم نورسفتسلو

 لنه ىلا تس ةزيرشلا« طالبازينك الا سة شر

 امنال اسنرف ىف « لانرج ىتبلا » ةديرجك ةيواسمنلا دالبلا ىف
 هل ناك اثدح  هناقبط ميم نيب ةرشتنلا بعشلا ةديرج

 يفو ةديدعلا دئارجلا هتلقانتو ىسايسلا ماعلا ىف ريثأت مل ا
00 



0 
 دس ننلسلا مايق اضل ليا ند نورك ىلإ ةساسلا هده

 ةدايزوانع مترلاب رصم نم اندونج جورخو عاّمصالا 00

 الاد ف ةمابضا كلذ ءانلو ق رشلا ىاناف دوف

 « انتطلس

 هللا رطل نا حر انام رادجو لاوقألا هذه أرشن نمو

 ءالقملا هددرام ناو ناك باوصلا نم ميكحلا لجرلا اذه
 ةسايسوج جاجوعا 00 ' ةقداصل !طادنا رطل نم هربغ فو ديول َّق

 ريبخهب قطنو ىسايس هلاقام مكحأ نمل ةيلعلا ةلودلا دض ءادعلا

 00 لمدما كاف ذا هدف قد نييركملاو

 رعش زيلكن الا ءالّمع نا ىهو اهلا ىب هاا دالك ١ :تقلتحا

 10 ريغ مهصقنب الو مملود لع رصم لالتحا رطخي

 او اكاماو امال ةشفحو ةيرشلا ةمالا تاساحا

 هولا دو يسوكح لع ةدماقلا اوميشت ئح رومالا

 ل وه مويلا نويرصلا لارا لص رغافل ليلا ىداو نع

 "0 ار اراتما تالا ثك ٠١ انوزوأ ف ىئاقللا

 زيزعلا نطولا ةمدخ انل رسيت, تح ةءواسنرفلاو ةيزيلكت الا
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0 
 د را رطل ري اذه اناا سو

 رمل انتموكح هنض نيملسلا اكفأ ةرو نا كك

 لا 2 و رض لاو اوقع اذا عار مهناف نيمللا سمالاب

 1 .مهعشربو مهلك ةلاحم الو عمجم ) ديلا دبع ) ناطلسلا

 اني ةراض طقف ثسل ىريزور دروللا اسما ىلا عاما

 تضم دقلف ةعدقلا انديلاقتل ةضقانملا لك ةضقانم ىه لب
 اهئارصن لجو ةيلعلا ةلودلا ءاقدصا نعأ نحو ةلبوظلا روهدلا

 ىروبسلاسدروللا ىلع سجن ةسايس ىأو هتلأس كلذلاق الف

 :مالالاو ةيلعلاةلودلا ةافاصم دصقو ةكيط ادار اذا ابعت

 ةلكحلا" لخ اهادؤم نوكت ىلا ةبايشلا ضاع
 ةيزيلكت الا دونملا ءالجو ةيلعلا ةلودلا ضرب الح ةينمرالا

 ءافصلا ديعي هنوك نع الضف رمالا اذه ناف لينلا ىداو نع

 هناف هيلا ةجاح ىف نحن اسم رظعالا ناطلسلا ةلالج نيبو اننيب

 دروللا دارأ اذا اما .انتلك لسبو قرشلا ىف انذومت يوقي

 . انتلودب ةسايسلا هذه رضَأ اف هفلس ةطخ عابتا ىروبسلاس



 ار

 دئارجو ةماع قرشلا دئارج تماق دّقلف . ةءزيلكت الا انتلود

 نيملسملا وعدتو انتسايس ةدحاو ةعفد حبقت ةصاخ اهنم دنحلا

 ةينامعلا ةفالخلاو ةيلعلا ةلودلاب قاعتلا ةدايزو انم روفتلاىلا

 0 | ان ارقااع دوتملا له رادتم عت ىبلو

 فرعا ىلإ: هل تليقد ةىدنه ةددرج ىنلوانو كلذ لاق -

 مراح الا سم ) ةذب رج ىهدده لاقو ىنم اهذخأذ ةيدنملا

 لصف اهفو ىضاملا وينو 4 مترات ساردم ىف ةرداصلا

 زيلكت الا نا » هادؤمام هيف ءاج ةيناطيربلا هلودلا دض لوطم

 تابارطضالا نوثدحو ةيلعلا ةلودلا دص نمرالا نودعاسي

 هذه مهلاعأ نا نوردب الو نوملسملا اهكحم ةعقب لكفف
 ا مو) نييدمحلا ةفاك نم طخسلاو سضغلاب لباقت

 ( ليلقلا ددعلاب

 ةئاقان ودرب # لامعالا هذه نم زياكت الا درب اذافف
 نايدولا المتو مومن ىتح انلع كلذ انل اولوّيل . ةينيد برح
 دالبلا 00 ليزتو مهئامد نمو انئامد نم لابملاو

 0 ىلا رانملا ةيلاعلا ةيمالسالا ةفالخلا ليبس ف اأو



 ل

 ناك ءاوس مكرايد نم اهج ورخ نم كين اهو نإ
 سنت ىتلالامجالا ىلا ايوروأهبنت ناو ىضرلاب وأ رهقلاب كلذ
 لك اشملاو تابّقعلا انهجوفف ميقب انم ةسايسلا اجر ضع ىلا

 يفاصن نا انل ًاريخ ناكو لئاسملا ةفاكى و دالبلا لكى ف
 اب ادوسىلاو ايلا نكر ةشردا ةفلج مد حبو كدهامن 1

 ىذلا لالتحالا اذه مدالب انلالتحا نكلو ةجاحلا دنع
 اا يتم قاندبم رطاوطخا راناو 0 حل كلج م

 ابور وأ دالب لكي فو اهسفن

 هاع ااه وه اصوصخ هيلع سا ىلا سلاف

 ةلماعمىفةدشلاو ةوسقلا نم مايالا هذه نوضغ ىف يترك

 تدازو ءادعلاب ءافصلا اهسايسي تلدد دعلف ةياعلا ةلودلا

 تذأ ا ثسح نم رصم ةلئسع املغتت ناطلاسلا ةلااخ مك

 هئاَتفرو ىريزور دروللا لاب ىلع رطخم نكي ملو . اهنع اهلافغا
 فطاوع ناريث, نمرالا مديضعتو ةلودلا عم مهم سايس نا

 نادت م ولق ن الع و نيملسملا دنع مصغلاو طخسلا



 ها ا

 ناسا ءاروام

  ةرضاحلا ةءزيلكت الا »©

 انيف ىلا سيراب نم ىرخس ىف صرفلا فساد

 راقولا هل ىزياكنا حئاس عم عامجالاب

 ةمانسلا راش اليوط كدا 0 تيدا مارتحالاو

 اهقئامحم املاع اهقئاقد ىلع ار هندجوف ةرضاملا ةيزيلاكت الا

 الالخاو ىناطيربلا ذوفنلا ىلع ةءرض رصم لالتحا ىف ىرب

 جات زازعاو فرشلا مارتحا ىلع ةسسؤلا تالا دار

 ال اودعراب دع 1 ا ميسقأ ىذلا كمل

 0 سم قانا ةيلس سوا ةرجلا ىداو نع
 انو ةيزياكن الا ةلودلا دض نيملاعلا جيب ىلا الا دوال

 هئارانومضمو هلاوقأ ةصالخ ماركلا ءارقلل مدقأنا تيأر

 ةسايس نوحبمي اموق اهسفت 0 فنا 00 ل هراكف و

 ارتاكن الو اميرحو اهصالخ رصمل نودوو لالتحالا ةعيش

 لا اذه ىل لاق دقاق . اهفرش ةمالسو اهدوعو قيد



 كك ١6 هلك

 لاخلا قالردخا تقولا ناح يتمو راظتنالا ةرورض ىرأ

 ةعبلا طارضلا اذه ف ب سو ب

 ةساسلا لاجر نيررش ف انش ىلادع دس رئاسأمسا 0

 ( لماك قطصم قرا تاوانلا

 3 0 ة.مةنس هيلو ١م
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 هنبب ىرج دقو هيلو ٠٠١ ىف ايف يلا موحرما رفاس

 ةهلسرا ثدردح ريك يراك محام نابو راطقلا قاووهو

 ه نينثالا 0 رداصلا اهددع ىق هب دقو دبل ةددرأ

 : هصن ادهو ه.ه ةنس سطسغا



 مع +١ ع

 ةفيفح أوك ل ذا 1 بجي لاو للا را نم ار

 اومشو معلا لا م اوعاطتسا ا 00-0- 1 ناد روم

 امارك ءانب أ انل ججرختل ف راعملا رود نم هتماقا ىلع نورد ام

 ظ ا ارم لا املا فرش ال
 هذهنم هغلبم ظيغلا مهب غلب زيلكت الا نأ تملع دّقلو

 مهملظ. نع راتسلا فشكت اهنال اعبط مءوست ىتلا ةكرملا

 وا ع ىلاأ ال ىنكلو مهنانأو ممراو مدادبتساو

 كانهو انه مدئارج ىلا اوزعوأ مهأ مدهج نأ ىلع . اوضر

 اا ااه ةءرصلا ةمالا لع ركح نأو سا نأ

 ددحاو ىتأ ةديدع تارص اوداعأو اولاق دق اوناكن لو

 اوملعباف نيعمالوةمالا كيسا رع نم ريصل الب ىدرفع لمعأ

 لاذ 93 0 ةعورشألا ةيماسلا لئاسولا رصم 500 لمعي

 ا



 دم

 « نيسنايلا بحال هللا نا هللا حور نم نتاع

 : هصئام رخآ مالكدعب هنف ءاحو

 ليرعرتا ماهر دلع نس سو
 لوم لاعما مارتحالاو ليجبتلا د مويلا ىل نورك ذب

 ةيلاع امدخ مدالب اومدخ نيذلا نم مريغو وجوهو واريمو
 حا مده لق !! نيدساحلل ايجعاب : نووسنرف ملثم جو

 مولق لع اؤضرحلو فلتام لع ىو را طلال

 هذه ام تبعت بواب ردجاو ىلوا نطولاف رانلا ايقرح نأ

 اد ديرا. ةنيثللا نارينلا كلت سس نإ مهل لق . تافصلا

 نع لضانيو رصم مدخم اا نشزاب قف لضانيو مدخم ىلا

 ادرك نأ ع كلذ محل لق . نويرصم موق كن داني

 املازناو ةردقلا امتعضو ثيح ابعضوو مهسوفن حام سبك ىلع

 "م طفلا الر

 فاكث نأ انف امزلب ةكل فورم قاس محل لق

 كف الب كناو .انتمأو اننطو ردق ف تام لك نوال
 ِِء 1: ب

 هدسو دوما بتورَص نم برص كيش كلذ نالعىتمفاو



 ا

 نم ناك م ارح ليتلا 0 ليثلا ىداو نم ىزيلكتا

 مزعب لمعلل بثوتلا نم ىسقن هيف ادن ىذلا مويلا وهل لبق
 ىدالبل ”ىلعام تيدأ تأ بسح الف . لعال مادقاو لكي ال
 211 هيدر كاخأ نا كل لبق اذا ىح نييكللا نيذلا نم
 ةلاَمع ةشقانملا رثأ ىلع ىنقيو ةشقانع ةبطملا عبنيو ةبطخم
 ايش هلك اذه نسلف

 نم الو عور هل ًادهال ةليجج ةاتف قشمي نم ناك اذاو
 نع كلاب اف ةيهافرلاو ةداعسلا فونص امل رفو اذا الا لاب هل
 اةكه ردم له  رصم  فاجعلا م و رهدلا ةاتف قشعب

 #7 لالا تضتقا اذا اممدق ىلع هحور لس مل اذا قشاعلا
 وفصل هتمتلاظتساو هثامو هنأبنب ىناذغ انطو نااآلا

 ف لا لا اماق لاطأألا عافد هنع مفادأ نا يد هاج
 د اننا موق نأ الما ىضقأ نأ ماو لالقتسالاو

 لام الا م هاما

 اسال نمانلاو لمتعتل الا حالا اهنأ انتلخام اننا

 الواط اهنو ةمم اهه تن ىلا ةرثادلا ىف لحاف لامعألاب
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 ايملق َن ورصللا فرع يتلا ريكا ةدسلا هدف كلل ىهو

 راش + ف ادد تراز قلاو دسم ةمدنخ (ق لابسلا

 ابق تناك نامزلا نم نص را كسل

 هحرشنس امم امومع نيبرصملاو ىلاعلا بانملا ميركت عضوم

 هللا ةئيشع هل ىف

32 

 تزف دن

 حك

 رك د ةفيحص 5 قرتتسا اياخ هلا هجر لآ سلا ١

 :هقءاج ةيمومتو يس رص ل 0 لئاسب هيف

 دقو ميركلاكباتكناركشلاو لذملا ديزع تيقلت »
 هلع لك ىفاناكف اراركت سمس سوس ا

 دقو يش تالاعق ابلع دود املظع ريتال سنا ل ثدح

 ردق ىلع ريشن اع لماع ىناو هيلا 0 مهلا ماع تكيف

 ناكماالا

 شعدلا لحال هنأ نعألا قيتشلا امأ كنع حالو

 دود وبذ تاقو تلمح امبمو دعن ايش ىدالمل منصأ | ١ ىلا

 1 مويلا ناو . بجاولا



 ني ا

 ةلاناو ىلا

 « ةبرأا ىحتلو رصم ىحتلو اسنرف ىحتلف »

 ( سراب ى ىرصم
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 "اصاب ةملولا هديل قاتلا مويلاف زولوط مجرتلا حرب

 املاجر رابك ربك ةطحلا ىلع هعدوف (ايناملا ةمصاع ) نيلر

 لك مهنم ىأر دقو نييفاحص ريغو نييفاحصو نييسايس نم
 ةفاحصلا لاجر لباَعي ذخأن يلرب لصونادعبو . ليجتو ميركت

 رتيلربلا ةديرج ريدم بانج مهمدقم ىفو مالقالا ةلمحو

 ف رانتلا ةظينساو ناك دقو ًاريثك ه. ضعأ ئذلا: طالبجات

 نب ريتكلا نيو هني
 لا دعو نسراب دصق مأي 0 نيلربب 2 دعل

 نيذلا نييفاحصلاو باتكلا رابكشل ةرايزلا بجاو ىئدأ

 لابمتسا حا اهلايقتساو ةريخالا هتبطخ رشن لع هودعاس

 د ارح مادم ةليلجلا ةديسلاو ةريبشلا ةبتاكلاب فرعت

 (وفير لف و ال)ةثدحلا ةلحا ىفهءار ارك نأ يرش نكد 0
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 ًارييك اذرش ىنبل بو امظع ارورس ىف دلوب ال اذه 7
 ةءرملا نع نيمفادملا طشنأو نيينطولا باتككلا رشعم منأ
 متملع دقو مويلا م كي كطا سلو . كدا

 قارتعا امو الا نوبستلا ىلا همرطملا ا 5 ىنطاوع

 متعفاد مكتاف ىنطولاهب متق ىتلا مدحلا ات ىدحا الا ليملاب
 0 00 ةفيرشلا ةقحلا صر ا نع نوعفادب نولازت الو

 0 نسا دعو رئاعش ىذ لجرك مشنهأ

 نيقداصلا رصم ىنب

 متفاتخاو ةيسايسلا ءار الا ىف موبلا متعزان "انبم عناو

 ةمضنللا اسنرف ةحلصم ناف ةماع هلام ٌْى ءازاب ءيدابملا ىف

 مقرن ااا عافدلاب 1 ىخف: ةيناسن الا ةحاصم ىلا

 نيكل و نيبرويجلا نيب اطدنع قرئال ن0

 اسنرذ الا“فرسن ال اناف نيلاكيدارلاو سكك 0

 دجنتسن نيينطولا نيبوسنرفلا رشعم عبو نيبواسن كر
 ةيوللا ييمارلاا ويب نا مجأ علك يلف. 0 5 نو

 نع نيلضانلا ردجأ عيف يبمتو اهداؤف ميمبع نم كيبحم يتلا
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 00000 داو اسم 12 لع هل ًانجتم رصم نرحل
 هتبطخ متخاو اهم مايقلا هقتاع ىلع دا ىلا فرقا ةميملا

 اااه نإ ةنثلا لك قثاو فاو ١ ةفيلبلا ةراسلا هذه

 ىع اه ركحلا عملو هتابل ىضهرو هتبغر' لاس رصم نع

 هتلنيح 5 0 ا ىبالمز ارعدا كل ذل ا

 نورضاملا هل قفص ىتح هترابع متأ امو « نآآلا ذنم

 بوتج ىف دئارملا باحصأ بي تسرا ويسملا ماقو

 : لاقواسن رف

 ايلا ل برقا رشا انيمي اجعا قاد
 ركب رات يس لر قرشلا ف الحر نم ماق ىلا

 0 بوبح ا

 ا طعم دال هو نكي ماتنلا ىفو

 : ولو ماع لاق لماك

 ىل هوك وطاحت لك لبق د ا

 ام ءارغلا مكدئارج ىف وأ كسب ءاوس دادولا فطاوع نم

 ناو يتوعد مويلا محا ذا ىر دار سل ةرايظاب مر كت
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 للواوط تمبلر

 اهفطعةءزولوطلا ةفاحصلا تررظأ ناددعن موحرللا ىأر

 رايك وعدي نا 00 ماما مهتلئسم اهمامنهاو نيبرصملا ىلع

 ءاسم ىف تاكا ر نم ه4 أعدف ةميلو ىلا نييفاحصلا

 نيبرصملا كح 5 ةم 1 هيلو ب كيد هيل 8

 هن رشنف ةميلولا 5 ليصفت م ا رهالاةدب 0 ا 4 نيميعملا

 : هيض ادهو هيلو مب 0 موب ىف رداصلا | هددع ف

 ىفطصم يرصللا ىنطولا ةرضح اعد ليمجاب افارتعا »

 ةعئاش 0 قا هل 0 ناار تاعضأ ا

 ا ةسائرب هنن نعل كلل 0

 ردم ىلا ةريطخلا دئاركلا نم ىهو فارغلتلا ةددرج ىف

 ويلا نيم ةيدألا ءاتا صو ءانسو اناص ع
 جس ع هك ع

 ىفطصم قداصلا ىنطولا ةمهدبف ركش اين | اباطخ قلاف هببانال ٠

 هنماختسا ىلا ءامصالا اسن رف ىلع نسج هنا [ربظم ليك
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 ناطوالا نيب ةلزنلا ميفر الّقتسم هنطوو اه ىسسأ م ا تالا

 © سمعو بتاك أ ةراتو ثداحأ ةرات : م

 ] مالا ا مفادأ ًانيحو مجاهأ انيحو رازأ ةمو 0

 لكو الج وأ الجاع ةشقانملل نر قال لاس باب تفي نأ

 تارق تا

 ' د اردع | رع هنا لهو رمت اهلع 0 رم

 ضرعءلاوهو مسجلا للاب الر هولا ىهوحورأ ا لدبي ن“ لاف

 ىلاتأ ةرثك متر ريثك طاشنب رعشا ىتنا ىلع

 0001 1 وكل ني تلاد ارب دعو

 لئالق مايأ دعب نيلرب ىلا رفاسأسو اذه . ريسلا فعاضأ
 0 داتا ا ىلا مجرأ 3

 د ا لا

 امى ةنس ويلو



 ا ١ ه دتالط

 هاج ناو لوديزي هان ينلأ ومن مو ةيقارلا تامبطلا

 انف كب لرفاال الك ريتك ا تدعم يارا ماعلا

 ورك نأ ثيعلا نمو هكرعو هتارق كنا دب دات تلاد

 ا كلل لوقا امعاو هتفلاو هلع تدفقو عش تكي ىلع

 انئانآ دالبو اندالب ةمدل ركذي المع لسعأ نأ تطعن

 فاد و

 لك عدوأو ًاحتف هيعماس بولق حتتف دق كاخأ نأ كلذ
 ىف و ردع ىَركَد باق

 لياقلا ىتقو ممسال امم كل هلوقأ نإ تدراام اذه

 مسك نأ لعامو لمسلا نم ساما ها

 ىوذو ةسايسلا لاجر نم مجريغو ءاقدصالا ىلا تك 0

 نانا ىف ىفدابحا نممف صاح داش وردا

 _ ناهربلاو ةجملاب موصملا ةنسلا مطقو ىل#

 اذهناكن او ًاراهنو اليل ىسقت'تعتأأ ىتاف زيزملا اهبأ ىردعاف

 تابجاولا نم سدقملا اننا ولانيلعام بناج ىف رك ذبال ىتتلا |

 هي هما هبورأ هلق ق رحت 0 33 ن الا ىنأ رولف

6 
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 ةيسلرفلا وأ
 ةطكلا ,ٍقلا نأ دما زولوط نم هللا همجر ىلا بتك دقو

 هل يا د طع عر 5 ذل

 00 نم نا لك ىف يت ىت حلا ةمل . الا ةباتعلا دمحأ ىلا (

 ” كالا لانا زاك نتامخ ققحي نأ ردج وهام قيفوتلا
 ةعركلا هم الا هدف دن دارا 0

 ةناهلا 3 ع نأ | ًآدنلا ىف ىتاعأ 6 ىلاعتو 0ك

 كيلا ةباتكلا نع ىرخأت نم الا هما تاقادمو
 000 0 اهراخا تارك ىلإ عاجلا هل
 ةظساوال نكلو امنع مهيام لك فر كنا ا
 00 00 برَقلا ىف هباسل وأ دمبلا يف كيخأ ملق

 نات دام ةدطولا دنا ا ع
 كرطاخ دام ناآلا كل لئاق

 ةقان ترق رغتسا يظلم" نا كل لوقأ نأ عقوت كعلو

 ٌنأوأ ادب ناك باحجالا نا ا ل قيمت نا دا
 رم اوناك اهسمانس نأ وأ تننقاوت امج اراك ١ 1 ناك اهنع ئضرلا
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 ءانوسلا ىلع اهدرخ

 دادزاو ربك جرتمل 52 نيملا كلذ 5(

 يبات تذهأ دق اولا تابربك نأ 6 ماعلا ءاحتأ ىف ةعس

 كانت . ميظملا انديتف لامعأب ثدحتو ةءرصلا ةلأسلل كد

 بابلالا تشهداو ثيرتكو تلج ىلا كامل

 مقاولا ةدابشب مجرتملاو كلذك اهنأش نوكي ال فيكو
 ىذلا مارجريلاكةينطولا تالاقملا شكي دحاو تقو ىف ناك

 ةيينجالا ةفادسصلا جاو. ةئطولا كيضصلا قاس رد

 ةيعيبطلا ةتسامحو ةقب رشلا هب ريغ هعف دن م ةساسلا» نب ةاحن كانا

 ءاملا ىلا لللا الو للكلا 2 يذلا هطاشنو ةردانلا

 نييسايسلا راظن أب ذتجيو اهددص» نحن يتلا ةبطملا كلن لثم

 ةلآسلا نق ثحبلا لا نانا تاذ كلايلا ىف ىألا ىرتم

 لقأو ةكحرمالا ا ن< هيلا دربأم لع درو ةيرصللا

 ايف سيل اباتك نويرشع ريسلا اذه نيم يمس( 00

 نم مهم لح وأ لاؤس ىلع باوج وأ ةَقيتح حاضبا آلا

 ةييرلاب ةبوتكحم ضارغالا هذه لئاعام ىلا دصاقلل
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 ا نال اهيل ماقلاء اذه يفو ١ نلاثلاو نعاطملا نم
 عاحش نيما ىنطو دئاق اثادحو ادق ماعلا اذه 8 ماقام

 افونص ضارغالا لهأ نم ىتل دقو الا دم لماع حلصم وأ

 !يداخا و ةمواعلا نم

 0 يدي رونلا ةفيطو مو رون قلل نال كلخو

 نئاملا اهءارو ربظ بعسلا هذه تددبت مو . مالظلا

 0000 ا اي نا اوه ةحليصم قل روحو قارا

 لهأ منازع فاح 9 ن.درحي راتس ءارو نم نيلمأع

 ديما مدصتم نعوذو را اي كلا ب ىلا اوى

 نوديحنال ةفبرشثلا مهطخو

 اا لو يحرق ا: ىلإ تر ةفواقم وم 5و

 فشك اذا تح ليبسلا ءاوس ءاوهالا اهلضَأ ةئف نم كو

 لك .ردتعا نأ ةريع تناك اهدياكمو :انسئاسد نع راتسلا

 اذا ديا امو لبق نم انه لالالا دئارخ هيديآام نا

 ىلا: ةبهاسلا راظن الا تافلا لع ايوقت اثعاب ناكةبطحلا هذه

 لمعي نمو امل لمعي نم اهمدخت ةقيقملا كلذكو . كلانهام
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 نوبب ديدان سي جون نيمو م05 بج جوايا يلا هو دس اوس ا وانو سمس وو حقو عير

 هبي ١

 ,: يانبع ولا

0 00 

 ئح لكفا 3 م د + ىذلا زهاجلا تايشلا كلذو ردانلا

 « قدا ىرصم» عبتوت هك نا كلذ ممل هللا صمئق

 نيب نم ماعف ىرخأ ةراث )» نا ىرصعصم 0( مي ةران'

 قاف الآ ف 7 روشنل و اربع ا م عماطلا بساحيل مهف وفص

 لى الا انا صير 1 خم كلاما هيلع ةخأرو

شلا مارعألاو ةشيملا عماطل نعم دالبلا هده فم ماع
 ا ةربر

 ةبطحلا مامأ | رق وم كالذو ةينطولا دا راظا نأع كلذ

 ع

 ءىثشإ تان مل اهناف ةيلالتحالا دئارملا امأو . اهركّذ مدقتلا

 قالطالا لع ابنياعت وسم ناك انتا

 ١ 2, عماطلل ةروحالملا تح جلا نم رظتن أدافو

 ماع ىلا نر ةلهأ كرح لكو ةداسوا سل

 : ديمح دصعم نع برعتو ةفيرش

 ل هاا هك ثا"اكلف اذا بدع الف كلذلو

 ريقحتلا نم زياكن الل ىف 0 ىلع اهص رح ءاش اع 01 ةيطخلا
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 قرللا نال دق وداي رح الج 0 اماع 0 ةمدخ ةطخلا

 ايل نم افا كو عيجشنلا لئاسرب اهتارادا ديربلاو
 ناك ّىه ةدقاو  ةلفقا لوح اهلك تنمعتا كقاو قيلسارملاو

 لوا هيلا يتلو هيلع تاتعلا ءاذياو هعيجشتو بيطملا|
 هد ركل لامالا

 نراعتلا ةطساو تناك ةيطخلا هذه نا انلق اذا غلاب الو
 نا م موحر ا نيبو هدالب نم رم

 ا موقت تناك ىلا ةفيرشلا ةفضاعلا فيكأ
 00000 دج رهانمو طل ا ةمصاع قنا نك دالك
 نييرصملا م ا نع رييعتلا ىلع , رادو نك رايد رم

 نيس نفلا ف محلاماو زااكن الا نم

 00 ١ دلع نعم لك نلت نا بح تبكي
 هده يلع تاكا ءىث لع كلدنو . مجرتلا لع ءانثو هالو

 دق هنأ ءاعمجج ةبرصملا ةمالا تاقبط ىف ريث انا غيل 1
 اهترسثن ىلا هيناطولا دئارملا نم ةدحاولا ةخسنلا نم غلب
 مادقالا اذب-ةاجافماوثجوف سانلاز ال هحيحص شورق ةرشع



 0 تانك 5

 - م
 هالاعمو احذوع

 مدقتتل أمس اننلظ دنع تناكدقف هن ,نياكم الا كتارا اج

 ؛نع تضرعاو لوهذ لكي ةبطخلا تابقتسا دم ف نحال

 نييرصلا نا مرر داع 0 نكي ل ام 5 ظع

0 

 شهد

 لع «مانغالا »بقلب وررحلا ءالؤه مهلع لضفتي نيذلا
 ريبكلا ىسايسلا روذلا اذه مب

 مطلاو تمتسلا كسلا تاوابع هجن طماع

 امل تءاشو اهدآ امل ءاش اب همصتو موحرملا ىلا ركتتسملا

 ابضعبو ةيتاسلا توعتلاو ةميمذلا قفاضو نأ نم اهمهازن

 نتاودلا نسا ده ةهازنت يطا وايد را

 نسح رابظا َّى نضفتلا ف ا دقو هبل !اعلا هب رصملا ةينطولا

 تارابع ةفاك نيب رصملل ل د فنا فرشو قوذلا

 بورهلاوطلخلااو طيلللا نم كلذ ريغىلا ةحضاف ماتشو ةحراج

 0 مسقأ ىتلاةحصفلا دوبعلاو ةحنرصلا دوعولاب ءافولا نم

 أمم أاوربو اهودفن نا مهف رشل ايناطلرب هو

 تسد دق امنه ةعطاولا نان ردخملا كاران ١
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 د نع ةقباسلا دادعالا يف هانئتكامف انعقوت »

 .ىزااكت الا لالتحالا نمةيرصلاةمالاءايتساو ةرضاحلاةير هما

 ةسايسلا ملاع يف ريبكَن أش ىرصللا لماك طصمل نوكيس هنا
 روطس نمرطس لك لع رهظت تلا هندام ةرازغ نع الضف هنال

 اردد, لع ةريغ دنت زولوط هدم ىف هاملا ىدذلا ةباطخ

 ح لاو ادا هلال ثق اند خكراتلا ناف كلذ يف بجع

 رضع ٍِف موشي ةدضم ىودخك لداع هما نمد كت

 اود هررأ اودشنل اك :ولا ةمآلا دارقأ نم نوربتكلا
 01 دن رك لنك قطيممب ا ي كشلال ععو هتساس
 نيلاطم نيملعتلا هينطاوم نم 100 00 مايرالا

 مدادجاو مهثابا دالب قودمحت

 حيرصل نولوقيوةكر ملا هذهبنوبح رار صتو راجل
 .لئالخم ابخرات تجوت ىلا ١ رك اللا ةمئزكلل طفلا

 ا 1 اورد ناو الط نوتععسب قرشا نا كاعالا
 د د ردنا اهاقو كد رعولاب الدم اهم راتني

 ا ك5 ةويبعلا ةيواسمتلا نئارملا ىدجا هتلاتاماذه
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 حورشلا نم ةيسنرفلا دئارملا هتبتكامم جذوع اه

 ءلعابلك تناك دقو ءانثو ناني دال به عدل

 ةبطملا كات ءارطا ىلع ةدحتم اهههاذمو اهراشم فالتخا

 تئالددصلا اذه ءامج هتبك ايام ناموا

 انمامأ ىلا دئا رجلا مظق نال ءازجالا نم نيثم م
 اهفام نرعتب كلاب انف اهدعانبعتأ

 تبقا ىلوالا ناف ةيواسمتاو هيل

 ةبسن رملادقا ركل !ايليفتسا 6" .ةظخلا ليفتسا مسق : نيمسق ىلا

 فشابضعل ةليلق ةلئلق تالكا ا امور

 2م 0 هريس

 نماه ريغ دود اقره نداربعلا قلعت نم 5 ْظِم لان

 ةركتاةموكملاظ اس ا () ممال

 باكلا اين ناينالا نع ريس ءرس ارسل . طاقنأ

 ار

 (بتمدشم ف تناكدتفةءواسمنلا دش رار رهو ةئاثلا اماو
 لع اًيلعت تلاق دقف ةريطملا (طالبجارتسك الا ) ةديرج
 : هبب رعتام ةطخلا



 شم
 0001 قل فرعنا رك تناك ام نابتسإال
 انباع المع امن

 لع نآآلا ةعاقرلاملا ف ةسايسلا نأ ركتنال ني معن
 ىداملااصلا ىلا سم لك يف عوجرلاو تادلا جو ةرثآلا

 قاف ا *لا نور د ” تافصلا هده مسابو

 تاك الو. انمكزد نرم ةبوقلا بلطو مهقةومحم كسمتلا

 نم ةعطاقم هنأ ىفانملا 0 ا ا ا صمد
 لك ق وفي اهفىداملاو ىبد الاانثا ريم نال . اندالب تاعطاقم

 ممل دلا قالا كلت يللا ةيهأ نع الثغق ثاريغ

 بردم ىسأيس

 ةدادعتساو هتحاصف لع لماك قطضم ءىنهن انك اذاانناو

 بجاولا نم ىرت . ةرص رصم قوقح نع عافدلل لماكلا
 دقو ابابجم انك تلا تامولعمللا ىلع ةرم فلأ هشبن نا انيلع

 رو اهروطس نيب نم ءىضي ىتلا نيهاربلاو هباطخ ابعدوأ

 فصنملا ليم لقاع لك هيلا ليع اممريمضلا ةمالسو صالخالا

 ها .« . . ..مولظلا ىلإ
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 نطل ا ةنارلك ف رأي رشق ناب ءادنم اننا

 غلا ني ناو اندالو اوك نا
 ناسحتساللاو ىضرلا نييوصلا نيىتعولالامشأ لراس لا

 :هيرس ان ةييرابا لا روس ير

 ماك طضم امنه ىلا هبال | سصضلم ءار ل 0

 ةيسايسلا لكل نع عافدلل نور درعا هر يذلا ئرصضلا

 نمو :رصم:يف ىزيلكتالا لالتحالا ءانبن سو:الا وكلا

 ,قوهو ةسفنلا ةطألا هذه قل ا ل نأ فرعلا

 نامزلا قم ةنماع فما قلو هرطع د
 00 الام ل لآ ونحو ئردشلا ءاكذلا اريخت

 اسارف ةدعاسع 50 5 لف

 ةيالا يلا نأ قي لك بج مم

 لالخلا. ليج نماحل ةمآ اهنال هوفملا بيطملا د م 0

 ذلك ايلا يقام 5 الع متراتلا ىف ةريسلا نسحو

 قتاعسسلا فارة زسصم نق 0 عاالطفا هيا ا

 قوم صم. اولا كلل لوا اترك تناك



 ماع ظ

 اا ا رثك اهرخ تردحت دق ىزلكتالا لالتحالل
 يَ قواست رفق ةيساتسلا لئاسملاب "نيلغتسلاو راكشالا

 ىئرخلالا ةالبلا

 ىه سمالا ءاسم ىف مالكا اهملع راد ىتلا ةلثسملا نال

 طقف سيل ىربك ةيمهأ تاذ ةلئسم ىه لب لئاسملا مأ نم

 (تحص انف طة نافاضيأ ةيلودلا ةسايسلل 3 ا ل

 ببسو املمامهالا و اهم لاغتشالا ىلا وعدن ةرطخ ةل كم مويلا

 آ اهفرصتو ارتلكن ا كولس كلذ

 لادا ع 115 قطعم تانج نا كوت نأ انرسيإو
 زر كاذلا ىف تكسو سأ داقلا ىذنلا تاطنللا يف نتي هس

 0017 ىلا ةندلا هو هده انتي دم ىف ىحضتلا انتقل ةعاس
 اسنرف مهي فيك هتملع ىتلا ةداهشلا كلت اهنم ةيلاعلا هتداهش

 ةقفصم لوأ اف تناكة صرف كلذد هل ضيف اهحمو ةيبدالا

 2 ا ماقأ لا نوع رشا دور كلا تناطا

 اده نع هزرابلا ةفاحضلا ىف انناوخ 1 مالعأب ان 19 ةع

 كرت لماك ينطصم هب ماق ىذلا فيرشلا ىئادت,الا عورشلا



 < ن7
 ظ اكل

 اناناس ا ل اءدع ءارقا رد يدان نأ كا ظ

 انهت ف ةواث نوشفانتي و. ةران نوسماتد دسار تقذف

 ةيجراملا ةيجيرفالا ةفاحصلا هب تئجوف ىذلا عوضوملا

 ىلع حرطت نل ةيرصلا ةلاسملا نأ اوبسح نأ دعن اهؤارقو

 ىذقنا.دق ابلحأ نآو .ةشقانملا اسي

 هتعك ام جفومنب ىثنأ انيلع ب كارلا سيرو

 ا عال هلال مدخم ئرصم لك فرعيل دئارملا كلت

 م نافع نم مدميالنيمألا ةداصلا نأ انج ماعلا م ْ

 ترعولو نام لا ايم ارضا طا

 قيرطلا
 ىلا هيل رغلا (يفارللا رتل » ةددرج تاق

 دئارألا نم هو ءابمو احا نس

 ال لادا ةطللا تدخل نادم نأشلا ةريطملا

 ىلا دالبلا لك ىف ( ىرصلا لماك قطضم) ىقل»
 ةيرصلا ةمالاةضراعم نأ نعاتلدب امس ةواتس ناسا
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 ىأرلا ةداقو ةموكملا لاجر ضعب مهنب ناكدقو الفيك

 انل امالقأ مهندنأ ىف نولمحم ننذلا ةفاحصلا لاجر :ىنعأ ماعلا

 شورعو كوللا ناجيت اهريرص كرح تفهرأ اذا ةنسأ

 دود دلو تءاَ اذاةلوذ مقن ميعن ” ىبف ةرطاريمالاو ةرصانقلا

 ئنييسايسلار ابك نمزوريثك ءال وه ادعوبف ناكو.تءاش اذا
 تلد هما لا لونلا انكف تع ةقلا تايثمل افاعضأو

 فالخالب ةيسنرفلا ةمالا تاّبط قرال ةعماج تناك فحلا

 ءاجمالا ٠ نم مثو تاطخلا لوعمسل ا

 ةردقع بايعالا نمو ريطلا مهسوؤر لع 35 رمان

 هيف ءاجرلا نمو لوهذ ىف زيئاتلاو ربوصتلا ىلع بيطحلا

 رابك الاو ةناهملا نيب هن دادتعالاو

 «باللب ةيطرفو ةرلكلا نم ىرلا هكر فريطَو
 ةفاك ملاعلا:ءاجحأ ىلا ةسيفنلا ةبطلتا هذه ةصالخ اهريغو

 هيدلللا ةذنع هكيرألاو :ةحؤروالا.دتازلا تلقاتتو

 ثحبلا اًهنم لكل وانتو .ةيقاؤلا ةيقاضلاحورشلا اهبلع تقلعو

 ابصحملو قساشتلا“ اي 4سم“ تضخ قلع -رينطألا اهعؤضوف ق



 © للا

 اوضق ءا: :ءآىز 5 حاوبتلا هيف تحورتساو هئامو هنابي

 لوعفدب هتضي نعو ودود هصوح نع مو مهبل

 مارال وننلو هيف.آلا ةمالل ةايجال ىدلا نطولا كلذ

 نع فلسلا هيرو ثاريم سدقا وه ىذلاو هيضنارب دمحم

 اهيراطنسا ءان الا ىس ني عب كلاعط كف

 ١ لاومالاو حاو رالاب اهوطوحنو

 ناطوالا نم نطو ايندلا ىف هينادنال ىذلا نطولا كلذ

 زعراتل ةدابشن دوب اذريثو .الاجوب لال

 افوفص هيلب نم جرخيلو هتااعرو هتءانعب هللا هظفحيلف

 نم هودقنرو هنع اوذيل فوفصلا نم اندلاو فرالا

 رظاخملا نم كلذ ميقلك امهم هيبصتغم ىدأ نيب

 نا لون و ادارظتسما: تءاج ىلإ ةملعكللا دسار

 اءولع نيرملا ىف ثييللا ةققوب فقو, هءانزج هللا لعب ججرتللا

 نينيفثلا باطلا كلذ ةعاس وحن ىف ىلا ةساا و هس

 مولارابك نم مهلكس ف ينل ءاهز ىلع ةليمثجا ةيسنرفلا ةغللاب

 ا مينايعأو ةسليسو الف رز العود



-000 

 001 ان 0 2 كريس ايماعاد الزنا ىلا ايضرف
 هأ ارا انيولق كلذ

0 

 انت ند

 . ىلع مجرتملل ىلوألا ةيسايسلا ةينطولا ةبطحلا ىه كانت
 اا دبح لوا عير نينار طسو قو ةنسلرف ضرأ

 هو 2١ نع اءافدوا هب رصملا ةلساا لع ابرقأ ىف ايروأ ةملب

 اول ره والا قويفاتعلا هادا: يف نسفانت تلو نيدقأو

 اقلب د قدما لطرلا يدع يطول

 ماسجأ قئاقدب هبارث ربت جزتسا ىذل نطولا كلذ
 هلا 0 لاتلل - نيستا ادع لاو هاني لا 0 قيضاقا

 سوفنلا هنسمل هتّقشعو بولقلا اهفطعب هتذغو حاورالا هتنلأ

 راسب كاك لام لا طانس نايف

 نحن هانيقلتو دودمجلا دحم هيف ماق ىذلا نطولا كلذ

 ا 2 اله الج مع
 هدنع زيزع لك ليبسلا اذه ىف ىحضيو هبلق ءادبوسو

 موسملا تيدغو هثاوهب سفنلاجزتما ىذلا نطولا كلذ



0000 

 ةريبكلا غلاصملا : ءالملا ىلا وعدت لابابسالا ثلاث

 لعامل اعرب لك دققت ورو أن اكشال ذأ رعم ىف ايووو ال ولا
 : رسوم لعاهس دي ارتاكناهيف عضل ىذلا مويلا لينلا ءىطاوش

 ارتكت ا براحم قلانارملابرللا كإذ عنا ساد

 ةيواسن رفلا ةراحتلاو ىواسن رفلا ذوفتلا انلع

 تشو انهما ارض 00 1 أو اول قف ريشا

 الو. قح رينب ترهق ةمأ خارص عمست املا اذهك ليلج لمعل
 ةلاةيعلا هرقل ريم ضار ما

 قمل ةزريضن' قيفحو اهقاةدئاس ةوق لارا

 هنأ ! ةروبقم 0 ةردصل نم 2 لع ءاوق 6

 اس 0 58 ا ندع ب وصخ هل مايعلا لبست بجأ ول

 مالا نم ةدع اهرث آم ىحو اهيحم
 اهب دجنتسن ىتلا اسنرف بجاو نم نا ةداسلا اهبأ معن

 امن رف بجاو كلذ رهن . انذاقنال لخادتت نأ داجنتسا مظعأ
 قرش لاو اهداقر قيم مصمم ظنا ا هع ركلا

 ,ةقرثلا اسك نفارضم تالمحو ناد ل كل طل
 (ه) ظ



 ا

 هضح ةيعارز دالب اندالب نال كلذو . نييلايل ذدبملا ديحولا
 ا نأ اجو رح ةنربملا قب ىه اهمفدن يلا ئاريغلاو

 طاوعص ف هيراكاالا تراصملاو نمت طوف 1

 دادس لع رصم هيف ردع ال مو. كيش الو أنف اضيأ رمتسم

 7 كلذل ءاود نم لهو . اهلتحم زباكن الا مادام امود

  ثدحن ىذلا دحوملا ن نيدلا ليدوحي . نا ءاود دجوب معن

 تددح قا ١م ماعل و ةيقافتا عابتاو : انتقوأ 3

 ٠١١ ىأ)تاهنملا نم نييالم ةسمخ غلبع ةيرادالا فيراصملا
 لتضفلا وو موبلا ل0 0 د 0

 نه نيالا ةنس للاوخ ( ىزااكن "لآ لواتخ لا لع 31غ

 تاك رفلا نمان ويلمنيسمت غلبم داصتقا نكع كلذبف تاهنجلا

 جورخ مهحتي كاذ ىلا لوصوللو . نيالا قوةح سمت نأ لبق

 نيفظ ومواد ونج رمعم نم زياكنالا
 نوشخ ال ةيرصلا سيطارقلا باحصأن اف كلذ نعةذا زو

 0 يروا لامك فا نواس نو رصللف .اماقع
 010 د يطال رسولا تاماظنلا ء نش لع لبق
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 مرتحمو اهدوعو فتو انلاوقأ عمستو ارتاكنا لزانتتلف

 نوكت انناو عججأ ملاعلاو ابوروأ مامأ اهب تهاف ىتلا اهدوبع
 نكلو .اهلعفب نيبجمملا امل نيّقفصملا لوأ مويلا كلذ كش الو

 نم تلاع نإب انيلع ىضمت انتنط وذ ءالسا نع عنف تبادل
 ماتلا فاصنالا ةرملا ابوروأ

 كلذو ابوروأ اص نم رصم ريرحت نأ ىف فالخ الو

 تانسا ةدغل

 لع ىلوتست ىتلا ةلودلا ناف . رصمل ىفارغجلا عضولا ال و

 طسوتلا رحبلا ةديس حبصت اوك نع الضف ليثلا ىداو

 ايمي ةراج لك لع اهدحو امديب ضيقت اهماف رمح الا رحبلاو

 5 وسدعملا تيب ) نيتسدقملا نيتنيدملا 0 واسرع ا

 رطخ ىف

 كراظنأ تفلتساانهوةيرصملا سيطارقلا لماح ةدئاف .ًانان
 تافلطعطالا

 لزتتو امميقطقسن ةيرصملا سيطارقلا نا ضعبلا نا

 نشك مدوجو نأ ىلع ردم نم زيلكنالا جرخ اذا



 ْ كرا

 دا رد مدل انلا كلذ دم انع نولوه نولازالا ءادعأ

 ' ريطاسالا هذه لع هيف ىضتي نأ بح ىذلا تقولا ءاج دّقف
 0 ل ل رولا نسم ال انة ةيوشملا
 لوف داع زياكن الا لالتحالل ًاّمح نوضغبم امكلو ومما

 0 ل ل رمان عدم لاه ثرمت كلذ
 م لمع اسف ارتلكتا نم اصوات رظتنت

 املعذوخاملا اهلوقو امادبعتل اهمارت>ا دفان ربصل رظننن نحنو

 الخلا ةرورض ن آلا يح هبفتلب تناك اذا انتطخ نم سلو

 اناجاو نم ل انقودج نم نا داع الا لك دقن انثاو

 تلاطنل 00 ربصلا اذه دعب ابوروأ ىلع دوفولا ةشدّقللا

 أنرضح دق انت أ عمو . اندنع ىرجنام لك رشننو اندالب 4 0

 ىلع نمطلا يف طق رك مل انناف سدقملا بجاولا اذه مايقلل

 . ىلع اليلدو ىرخأ ةلود 0 اج ابمرتحن اننا ذا ارتلكنا

 يف الام طالغاو قئاقملا امل رهظن انثج ام انمارتحا ميظع

 لالتحالا دمأ ةلاطا ىف ربك الا حاصلا مهل نيذلا رصم

 11 رطل ىلا ةئاطلا تايراا اوضيقل



 - و« ح

 لادقما ع لب ةناعسا وا اش مدس تل

 «نارفغو .

 انسرادمةذمالت نيب ىضاملا ماعلا ىف زلكت الا رشن دقلو

 ليثمتلاو اننيد لع نءطلا امفو ةيزيلكت الا هغللاب حجرات كك

 رم ىف ىتاطيربلا لعلاب نولظتسملا رشثن ماعلا اذه ىفو انيبن

 ريغةنايد قانتعا ىلا نيملسملا اهف نوعدب مالسالا دض ةلاسر

 ثادحلا ةلاسزلا هده رشنب كش الو .اوهارإ دقو مهتارد

 اهنباق ةمآلا نال اوحلفي مل مهلكلو رطقلا ىف ةييد ةروأ
 ةنايدلا ءاسؤر منيذلا رهزالا ءالغ سلجمو . ةبيجع ةكح

 ةيلخادلا رظان ىلا ثعلب باطخ ىف ةلاسرلا هذه لع باجأ

0 
 بهاذملا لك مارتحاامقنتعم 5 ةيمالسالاةنايدلا نا

 اهدعاوق نم حماستلاو لادتخخالا ناو. تانايدلا عيمجو

 ظ ( ةيسساسل ذأ

 ةكملاةورع كسمنلا ع ةرداق ةمأ ةيأ نكت لف هيلعو
 ناك اذاف . ةيرصلا ةمالا هه ترهاظنتام لثع رهاظنت ربصلاو



 ا
 0 را ةردلاو ةناط يورو إلا اظلاخ دقو ءاذولا

 انيدلو . ناسنا ىال ءادع انم ربظي لف نرقلا اذ 0-0

 ناسا ل دولا حارتلا لك نويكش نون زوالا

 ةريكملا ةفرلا ىرقلا ىف نورتكتنم مهنم نوريثكو ندطقلا
 . لاب ةنبن أمطو ةنيكس يف هو ال هج نيحالفلا رثك 00

 ةعم ممربتعت دخ ىلا نا اجالا مرتحم انتمأ لدا كلذ امو

 اة اك

 نيدلا ىف .ةبصعتم ديك دق ترانا ع 206

 اطباضاله اهشيج سأر يلعو فدك نكت نأَن كك ١

 ل ف نك وأ ىذلا 7 ل

 ال هب امال ةرون

 ل اا اع نركت نا كك كنك لب
 000 ل رك نه زر كو ندلا قا ةيمسم
 1 ظ ” اميدب

 اريثك انوبسي نا لعان ءادغأ لمح ادخ انتاوكسم 0
. ٠. 1 2 5 . 



 -“ ووش

 ْ اهنا
 لاهلك دس لت 0 ةداسلا اعاد 3 :

 .هوجولا لك نم م لع م ىزياكتالا نم ا نأ

 .دعاوق لكلو تاك اعلا ةفاكل ضقانمو 0 ْ نمو

 نع همدان مظعأ ءاج ةيوك رع داضق قاصتأالاو ةلادعلا

 ةندملاو ما ةلرط قى رشلا

 لب طقق أطخ ىلع ًاطخرصم ىف زياكت الا تأب مو اذه
 نيحيسلا ضئن ننذلا ف ةيصمتم ةما انا اورد سا
 نيضيتم الل اناذ قداتح الا تورش دما كش وه امم

 .نيهاربلا و هع 01 داه ا 1 َّى ندييحيسملل نيصعبم ال و

 ابضقن نك كلذ لك

 اطايقالاو رضاك رق رثع ةقالك رن ع ل
 دحسلا ى انكت اذا.الا ىدلا ناش ملكت ال ءافص ةوخا اهف

 نيب ةطساولا نرقلا اذه ىف انرص مث ةسينكلا ىف اوناك وأ

 "3 دحو انلغ دئاع لضفلا 0 وت ةنإ رف 00 ا ور ا

 عاقبلا ىلااهنم ةيحيسملا ةينيدلا تح تايلاسرالا لك لوصوفف
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 ملكت اذه لثم رما ناك اذا انل اوله نا مهلعف اهتذتاسأ

 00 سرا نمر ناد ترجو لغو زعراتلا هنع

 ميتا انطو قف ضورك دروللا هنسام تنس ةنجمم لا ىف

 مل لاو ريلادرم رامعالا فلاش ى ناك ئذلا ليحلا
 كا وسلا

 ل را رولا ل نع لهاطمم لءاس كلو
 ارامل لءاتتاو هب رلطاو ةلادتلا صغر شع مساتلا رصعلا

 3 نييواسارف ة ران عم لوريم نحاشت اذا كانا 9

 .نوبرصلاا كئاوأ كك احنأ . ىرخأ ةيسنجىأ نم وأ نييسور

 : ةكحلا كلتك ةصوصخم مك امم ماما مأ ةيلهالا مبكاحم مامأ

 011 ل دام ني فاين رفلا ةراحبلا ءالومل نوكا لهو

 نوناقلا نال . ال هنا قّمحأ . + ال مأ زياكت الا ةراحبلل ىذلا

 ادا علا مكس | ةصرصخلا ةكحتلل نوتسلا

 كلا ةراضلاو

 ىذلا ايبارت غالب ضقت انآ هال ادع ف نبلاوأ

 ام ا تر يفلان نا نع ةبوروأ ةلود لك منع



0 
 رق دنم هل ملم جدلا سدقملا ًادملا وهو تاطلسلا

 ءاتشلا ىف اهوؤشنأ ىلا ةضوصخملا ةكحملا كاذ لاثمو

 لع اقمار الا دو تحايل هينا ل ا
 ةامل كف[ ملط . دانت الاو ضلال

 . زيلكن الا نمةراحن 9 اكان عمز ورجاشتي نيذلانيبرصملا

 نك امديب ضيقت .روتسد الو احل نوناقال ةكحم ىهو

 ىلع ؟هبو ةيذيفنتلاو ةيئاضَقلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع دحاو

 نم .نانثاو ساكنا نم ةنئلإ + نشل! كن ع
 ىتقولا ذيفنتلاب رمأتو فانثتسا الب ماكحالا ردصتاو نييرصللا

 نيمرجما نع وفعلل مزاللا نمزلا ودحلل كر نأ دود

 ” مايالا ِ اموي يفلب اذا ةداسلا اهمأ اذا اوشهدتت الف

 حالف فنأ زيلكن الا مزج لينلا ىداو ىف ةلادعال اديأت هنأ
 (نازيس) كللاةمبرم قيلت ةحح سا نك

 اهعون ىف ةديرفلا

 ترتتبملا مالا اده ةعادب كل اكس ١

 ريهاشمو اماضقو 00 ترا هنيادم ف ملكت ىناف



 2 "١ كتب

 اهراذيتساو !رتكلاو اسنرفل ةيئانثلا ةبقارملا اوفذح مهنا

 ناب مس ى زيلكنا راشتسم اهطلس ربدب ةدحاو ةبقارع

 ةين ازمملا نم رفاولا بيصنلا هنطاوم

 ١ ماعىلارصم تناكدّملف . نزح الاخ ةلادعلا امأ

 نوغنانلا اموؤش ريديو اسنرف ىفةفورعملا ةلادعلا نيناوق عبنت

 ةيقوتملا عسرادمىمهسورد م رثك أ مأن يذلا نييرصلا نم

 ع ىزيلكت أ راشتسم نييعن دهع دهعلا اذه نمو

 قيقحتلا ىضاَعل مويلا دوجو الف اهملاعم تريغتو ةلادعلا ناكرأ

 . نييرادالا ماكملا ةضبق ىف تحبصأ ةيمومعلا ةباينلاو

 ملمس اعد .ىدلاو رجا دلي ق ثدح م ىذلا. رماالا كلذ

 ئواست رملا تااوللا سن يل اوكف ند نسرصلل نيينطو 3

 مامأ مك ا ابف نولضفي ةضيرع مهنطاوم مسابو مهما
 ١ نكت الا ءاوغالا ةطلش تح مهئاَمِب ىلع ةطلتخما كاحلا

 دعل اعدت ىف اردع كشاالو ةضيرعلا هذه ىدقمل ناو

 نوناقلا ءىدابم لك مارتحا رصم .ىف زياكت الا ركتأ ام
 030 ديم امر ادخل ةلاذيلا اورهشاو زوالا



 ا
 ادهأ ع ىقلاو

 حض ومفراعملا ةلاحىلع رصم هنرهظأ ف سأ مظعأ ناو

 ريرقت نم فراعملا ةراظنب قلعتما مسقلا يف حيضوت نسحأ

 اريخأ هعضو ىذلا نيناوقلا ىروش سلجم

 ىري ىرسسملان طولا ىلع موعشملاىزيلكت الا ذوفثلا نآو
 ”رادتسم اونيع ةييلخادلا ةرطن ىف 1 نام لك فد

 موزللا دنعرطقلا ىف لقالقلا ثادحا ريغ هل باطمال ايزياكتا

 ءامعأ نايتا نع ىدقلا طتفلا سطو م0
 .رصلل نوصلخلا نوقداصلا ىجتتبال يح نيناوقلا ىروش

 صيلخت ىلا نوايع نيذلا نيينطولا ىلع ةديدشلا ةيقارلل اريخاو

 سلا للا ىلا ارتاكنا هيبفتو دابعتسالا ةقبر نم مدالب

 رصم ىف اهئاَقيب هبكترت ىذلا

 ماظن ناو . ىزالكت الا ذوفنلا سفن ىرت ةيلاملا ىفو

 رداصلا ةيفضتلا] واق اهررق ىلا .ةدعاتلا لع نما ا

 ةنس هردنل ىف لصح ىذلا ىلودلا قافتالاو ١686٠١ ةنس ىف

 ىوسحالبصا ىأ ةراظنلا هذهىف زياكت الا ثدح ملو ؟مهد



0 

 كر هغل ةراعتسا ددرب لب اهسرادم هغل رك هلأ هلل نا

 « نوتئاد ١» ناا ربتعيو ةيزياكن الا ةفللا ميطلاب 100

 دنعلا سعشلا تاجاح ل نا ةنررلا تار وقف حا

 ميلعتلا رصح نأب ناهربلا ةماقا ىلع ةردقا ىعدبو « شيلا

 ةببرتلل جايتحالا دشأ جاتحم اندلب لثمدلبب لئالق دارفأ ىف
 هش ميلعتلاو هيب رتلا قرط لضفا نم ميلعتلاو

 ةركللا تنبض يسلاءار اودع ناطخو

 نأ دس ةسرد ةرثع نام لعاالا مولا فرطلال ةيزنملا

 لاو لع دح ىديع قةسردم ++ وح رحم ق نآك

 ةباغلا هذ ملوصو زباكت الا ىلع راعلا نم سبل 1

 ”دلطلا ةسراده لمحت ىلا ىمفأ ىذلا كوالا اذه 0 ا

 ى اهم ناك نا دسعن بالط ةرشع الا مويلا اهف سيل ةيواخ

 كلتا ل اماو لافدلا لع الالع م: وح ىضاملا نمزلا
 اا الا ةسردلا هلم . رسم ىف نووانن رقلا نيساام

 الا ل د ىلا كب توك وه نييش' يواس رف اهاشنأ

 رصم اهن مدخ ىتلا ةايلملا مدحلاب اهسفت ةسزدلا ىف ماقللا



117 

 ةذمالتلا لعب ابسلا

 ةيواسرفلا ةخالا ا ره د.>ولا 9 اللا دضعمو

 هدر سو ىرشلا 3 ترم ناكر مدهو ةيزياكت الا ةغللاب

 راصتخالابو لالتحالاب نيبجمالا مظعأ ةذمالتلا لع واذا

 اهومكحن نا اهعم مهل رسيتي لهملا نم ةلاح ىف دالبلا لعج

 ناوفنعلاو ل

 اتاك اك ةمظعةلودد ةَقث الر يغ ةنيشم ق رطل امح اهماو

 ْ ماعلا هناك اما ئعدت

 يلا نيملعملا نم ليدعلا ددعلا دوحو نع الّصفو

 هدوحو نا مولا فراعملل داك كانه ناف سرادلا ّى

 نسزأ لحجر وهو نيلتحلا دصاتم نع ءانلا تدك

 كار دا هل هه ل هم رعلا ةغللا ف ا جالبلا ةمعنب رفاك
 ظ هيلا

 رصم يف ارتلكنا تال مظعأ وه ىلا سيلا

 هارنلا نم ةيرتلا ىف ءازاهنسإ نك يف ا

 ا وش .٠ 1 لا لع اهروطخ ليحت_س ذا ناكع



 ةدلع
 © 2 د سال ىذا دوشلا اذه انل اويحت نأ لع الا هونأ

 000 | عورتا لاضالا انعأ ق اوضتن ناو ةءازو

 ةيلاخلا ءابالا ف تناك ىتلا فراعملا ةراظن كاش دو

 راد كيقلاو نان صم هند اسازلا نة ءالعلا ليطافا لع ىوتج

 مبفئاظول ةيلهأ ممتدلج ءانبأ لقأ «زيلكن الا نم ةيتفل ًاحسرم

 ٠ ارورغ مر ةكاو

 ةراظن ىلع ءاليتسالا نم ارتاكن ال ةءاغإل هنا ةحيتنلاو

 ندادسلا كا رسال حا نع انيعأ عال ىلا قراعلا

 ّىق نتيواسن رفلا دض ءادعلا روذد س رغو بولقلا نم ىنطو

 مما درعا اكييد 2 سرا يحال نوم

 ظ زياكت الا احم يتلا

 قررا لإ هيفلبام اوروصتتنا ركع يعضلا نمو

 1 لولا ةلودل ا عتلاو ةوادعلا نورد قمانمرادم

 ديالا ميزؤتىلا مع 9 دقدطانأبا 00 اة
 مسقأ بوبح ا اهريمأو ةيرصلا ةمالا سن تلا ةءيزيلكنالا



- 

 ْ ةدعاسملاو ةءاعرلاب

 لع لمعلا كار فو رك ةروللا" فو ل

 ىف ءافنك الا ريغ باختتا هللاص نم ناك مهادلا لالتحالا

 نمو هيدي ىف تالا ةهج نم اونوكيل حاصلاو نيواودلا
 لاجرلا نم ةمورعرصم نا ىلع 0 اناهرت ى رخآ ةهج

 اني كح ىلع امل ةردهالو ءافك ألا

 قاحاش م نال مالا رس سو ةياس ا

 نال اندادعتساو انتهاك لع مورو ال ند ان
 ةمواوملا ريغ ع عش كلذ لمعت الىه راس م 7

 ةدلعلا باتلالا ناحل ويقل نذل ياسا كا

 ىربكت الا دوفتلا ام رضا ىلا ةراظنلا ناكل
 ةموتسلا فراعملا لع ةعاقلا صااها وس ةرال كا ند ١

 ل سرادلا ل أ لافقال اعاد. نولمعي زيلكت الا ناف

 لك اولذي دقلو ىرخا ةهج نم مدنا اوعو مهقالخأو مومغل

 و لودهجلو اسن رف ةيزصلاةيلاسوالا مده 6 مر

 اب اولمعي مهنكلو ةطلسلاو ةوقلا ميظعلاى ل ذوفتلاراثا
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 راك الا لذي اان ىلح سايع ىلا ا انريمأ ةيويدحلا ىلوت ال

 ةيرصللا ةمالا نيعأ ىف همارتحا اوالّقيل مبعسو ىفام لك

 ىلع لوصحلا عاطتسسا ةميكسلا ةنيزرلا هتطخم ويدملا نكلو

 1 همه دباب ماعلا باحجعاو هل الو قدصو ةتلعر صالخا

 ةلادعلاو عرشلا فااخن مك د ءاودلا ىلع رهاظت دّملو

 مءادعو مهموأقم لكاس | لك 6 اواكف زياكنالا ل

 ةنطولا ةفرشلا حوزا 0

 ا لا ف اوكا دب ومو رك ةروللا قح اكو

 ل م هنكلو 2 هكا ءانال 5 لاثم ع

 هر انلاش ىذلا ديدملاو ءادعلا 5 ايلا تدشملاو شرحتلا

 قيقحملا هوعدب امت سمورأ دروالا لثس ول كلذ عفن ظ

 رسوم تاراداحالصأ ىف هتبغر جتحال فذعلاو ةوملا هيلاطم

 من وكت ُ وكح ماظن لك مده رارمتسالاو ماودلا ىلع

 حالصالا كلذ عبنيو دبالا ىلا رصملالتحا ىف ةمادلا ةجملا
 مهطايحو ةيماسلا فئاظولا ىلا نيقراملاو لاهملا ضءب ةبقرت



0 
 هك م تدار 1 0 ا نم 0 ا

 كر لع اسرق دضع كاذ ذا اهسصقني ناك يتلا هاو دا

 هبلعو زيزعلا ان رطقل حو را حج كدا يرصلا نادوسلا

 امومو.ان دالث ةايح قاغتت

 انرد نواس . عرشلل ضقانملا مالا اذه ناكدقتلو

 زياكن ا ةجاذسإ كوبل وناك نب ذلا نييرصملا ادفع

 ةقيقح عيا همف دبعلا كلْذْنُم . امل ةقادصلا وصلخم رصم ىف

 سيئرااشاب فيش ريبكلا ىنطولا صوصملاا ىلعو مدصاقم

 هتلاقتسا ميدقت نع ةدحاو ةظل ددرت, مل هناف كاذ ذا راظنلا

 نم لوا ناك يذلا رابو نا لجر ساو لع ةلكراملا كارو

 زياكنالا بئاغر ماما اعوضخ هسأر اطال

 لوخد بّنع اللا لوضولا م محتي ناك ىلا مماتنلا ن و

 5 | نال رظننلف . هب يدا ةطاسلا رصم ىف زباكن الا

 ارتكنا نادالمأ تفحم ةيساسالا ةباغلا هذه تناك اذا ةداسأا

 انامل الو | امنراحامكلو ةعرشلا يلا ةطلس

 الثف . رص ةديحولا .ةك املا ربظمب ةمالا ماما اهسفن .ربظنل
 0 ١
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 ة رد ادهاتا ديمو اه ودعا

 هتضمأ يذلا ايبارت غالب كلذ ىلع ةلثمالا ىوقأ نم ناو

 لف أ هج ةنساويو +6 ىف ءاعمج ةيؤروألا لودلا

 هن امض هنم دصقلا ناكوامو رشع ةسمخل راج ترم

 .ىأ كالتما نع ةيروأ ةلود لك منمو دودحلا ل
 اهادحال اخ زايتما ىأ:لينوا ريم ىضازأ نم ءَرج

 لارا در انه الا كلا هداج ةموكح تدارا دملو

 ايما رتحاو اهدصتنم صالخا ةحعرص ةفصب انورؤال تنثت نأ

 ةمرتخ اهنا مجأ ملاعلل ققحت نأ كلذب تدارأ . تادهامملل
 ةلودلا لالقتساب ةقلعتلا ١م0ىو ١مهدو ١84١ تادهاعم

 سمو ةيذ اجيلا

 اهفرش سب البلا تادهاعما هذه ةقيَقح تمرتحا لبف

 9 ايفاس الأ

0 

 هل دال ورح ادع طم قدما تلا لف

 ظ هل ل ارا داو ايمانا نم

 هتلهاجو ايبارت غالب ارتلكتا تضقندقل . الكمث . الك
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 ءايشالا دنع افقاو ةنرصملا ةلئسملا نم ةمبللا طقتلا ىلع ةليللا

 أف رعم 1 ىلا
 ادالب امتفصب رصم لعمويلا كك أنا أش نم سيو

 انواع ةفارذج ةيج ءرهارا مكين دم قى قاف هيفا
 هرشنت اع ةيندملاو معلا ما ودلا ىلع مدخم نيروهشملا ءالضفلا نم

 نداجسا يف اهلع دئاعلا نضقلا قلو هتاردلاو دنس

 ىذلا عوضوملاب ساسم هلا م ابمدقأس ل اروصل

 نا هلق تا

 0 ٠

 ةنزحلا ثداوحلا دعب 188+ ةنس ىف رصم زلكت الا لخد

 لسنا ديا ءارو لس هس مساب اعيمج اهموملعت ىتلا

 ىرتسلا) طاع ىركتم دلت اهددهب ناك يتلا ةيودملا

 ةيروالا تانامضلاو تازايتمالا مارتحالو دالبلا ىف ةحارلا

 00 ةفظ ولاء ةده كذا نس داو

 اوشن نأ زيلكتالل نيز نكلو انس ايس ىلا

 ىتلا ةماكلا ضيم ىلع اورؤ- رصم كالتمال اوامعيو انوروأ



 ١١و ا

 ملضفت ىذلا ىدولا 0 نم 4هب 5 8 ران عم ف

 ىلا اهجوم هايا ىرابتعا الول يركتلا اذه نود ىارأو

 عضا ونملا ىصختش ىلا ال اهلك ر صنم

 00 راب وم مرتح ا هرضح لضف 0 ىاو

 فول وسم [ضايلا يضر دعاس ثيح زولوط ةندبم

 لكب هللا ترضح ىلا عامجالا اذنه دمع لك ( تما

 حارشتاو حايترا

 نأ رصم لع يلكأل ىدا لا ا"

 هيحأ ميدب دل 0 دا ياو م ينابجاو دق

 نامرا ىدم ةنئاخ كاكاو

 ىروصق نع رظنلا ضغ ءىشث * لك لبق رك دكا كلو

 مكن فدا دحا لا تلف اب دا ل ىم اودجت م اذا

 ىدالب اهفيىتلا ةثيسلا ةلالا ىلع يفاَقيا الاىلدصتم الو ةلمجلا

 000 د ان مرا ديا ل
 هذه مالكا رصقأ اذلو لاوطلا مايالا كلَ ىف تفو امل



 د 5 ١ 0

 ةصين الاوت ا: يعمل اهيئرإلا تارا 0 ع

 ادهم ىلع ضع ملو : نا كا ىنعم نع كفااغلا 4 جر ال

 ناقرعلا هيد رولوط 0 | ناك يح ناموت كالا

 كك ثيح اا ةدارش و 7 ىلا ة 4ك , دما تلا رونلاو

 هغللا قالا ماعلا نو عتدمو قاتم ىلع هاا هتيطخ كانه

 سروه باس اهات » اهرس عن 2

 لح ةيطولاةريسلا هديط 7

 قولو ا

 همحر ) اهاتلأ ى ةقئاشلا ةغللا ةطخلا هجرت هذه

 لع ءانب ا١مماكعو 1 و وس 5 كل زولوط هنادم ِف ( هللا

 ىلوالا ةبطخلا ىهو . اهذتاسأ ماظعو الاجر رابك نم ةوعد

 رم ةناكش اوروا عماسم لع قىرعم ليحر اهاملا ىلا

 ةداسلا 5 : تانبشلا م (

 ]ل برعال ؟ئابطخ رايك ة غالب ىلا ىنجوحبأ ناك/ام



 ل /١ ١ كك

 أر انك اهل كل تيل ىلا فتاكملا ةزيضخمان نظأو
 اه | صودا ىأر لدم وه ىذلا نييرصلا قاوشا

 [ودسما نامع نولت نذلا ديكر لوقلا اذه. لملو

 ةنرخديط وتو ريجتسم نك اس ءىداه ىءش ذاقنا ىف ىعمملا

 للا كي مسابلا طبملا للا ةططسؤتلا رسل نم ةلضؤملا قيرطلا

0 

 . فدك ةءاذأ سى كاته ريطخلا ةردملا أاده رشتناام

 ةلودىلا ةلود نمقربلا كالسأ هتلقنو ةراق ىلا ةراق نم ملاعلا

 تلعو ىلاتلا مويلا ىف رص ىف هترشن سافاه هكرش نأ اك

 ايضوسم اريبك اقيلعت سنراب ىف ىربكلا دئا رجلا هيلع
 ةدن رك اهذهةلزنم نوفرعب ءارقلاو ناطلا ةددرج تلاق

 ةريطخلاةيسايسلارثاودلاو ةسايسلا ماع ىف ىربكلا ةيسنرفلا

 + تيدا كلذ لع هتتكام ليذ ىف يتأباه

 ى ميك رود: ىرتقلا لماك قطضم نوك نا هبال و

 ساب شاخريغ قحلاو ةحارصلاب امفقطنيهنال ةيرصملا ةلاسلا

 حا لا نينيرصااو رصم سأر ىلع ةعقاولا لاظما نابب فدح



 كاوا ف

 مرت ىل قنا 0 صم ف اسرق
 مدمداعسلا ن اع اج نذل“ كندعت ف نم اهنا اهنعلاطم

 تزاف دقو 1 ولا باوأ مههوحو ُّى 00 اهل ءادعاك

 ةياسرالا 0 ثك كلم نيفظوملا ددع نا

 نم الا فلات مولا ا رهو تاكا ىل لا هب رصلا

 نيتراو راو ىنطاوم 00 نونمرا مهفصن ل : ايه يا

 0 مااا ملاطلا نسم زئاكتالا نك

 كلذو دالتلا ف 'اماع ىوسارفلا ةوفتلا ةتافا نم موعأسم

 ركل نك دولا ْنم اندنع ال

 لع انورواب ةناعتسالا اندرأ امل انثأ دولا اذه ناهربو
 نيدقتمم اسن رف لع ان صأ انضرعام لوأ ناك ىسايسلا انفاعسا
 اهذاقنان قرشلا قاهذوفت ديطو نع منت ال اننا دافتعالا لك

 بملا كلذ لك اهبحن ابعش
 وهو كل هلوقأ مدقتام لك نم مَأ ارصأ ىدنع نكلو

 ةنركتملا تناك نان لالتخسالا لوط نما
 اعنرس هلمعتلف لمت ىلع ةمزاع ةيونس رّقلا



 1 د 0 ١

 طاصمو ادج مهم ىفارغملا اندالب زكرم ناف زيلكتالل رصم
 00 رسل لا رابعا لع ايام دلل ةييظع اهق اسنرف

 ةارشابم ايمي ىلا لئاسملا رطخلا

 ىلع ةظفاحح ةلود اهتفصل اسن رف ناف كلذ نع الضفو

 قدحم نأ اهيلع نجي احلالقتبنسا لعو .ةيناملا ةكسلمملا ةنايص

 ةيلعلا ةلودلا نم ءزج وهيذلا لينلاىداول دودحلالالّقتسالا

 0000 كا دد» عما ةفاسي فلا هسايسلا امأ
 0 را تالا دك كديعا نذل نما كب ارططم

 حماستو لهاست ةسايس لازت الو  ةحارصو

 طّقف نوددب زباكت الا رصم ىف اسن رف ءالكو كرتي 1و

 اذه . اندالب ىف اسنرف هتلمع ىذلا ليلملا لمعلا ديدهن مظعأ

 007 الل هانم الو ءانانام يذلا ىريللا قدنبتلا لمعلا
 زيلكنالا اوعجش ىنعم هلوهغبال ىذلا مهنوكسو مهتمصن مهنا
 ىلا ليمجا لينلا ىداو اولوحن نا محل اوحمسو اندابعتسا ىلع

 0 1 الا اوسا هةسرثا نه

 ىونمملاو ىسملا ذوفتلا مجازت ارتلكتا نا ك1



 د ا

 راد دقو هيئون ربش رخاوأ ىف اسنرف ىلا هللا همحر داع

 0 ى هبواسنر فلا لانرجلا هديرج ررخ نيبو هشي ثيدح

 فاك نقو ةرطا ديارملا ا ىهو ١مذ» ةنس هيلو ؟

 ةض!رع ديحب موحرملل 8 0 ترشن هدد رج لوأ

 : ثيدحلا سرعت اذهو باونلا ساحب .

 فمع ةيرايلرفلا باسو ا

 ىنطولا ىرصملا 1 فرج ىفلا تيدا نأ

 نمدنال ضع هئابحأ نع اورو ف يالا( لتك س١
 : ىرصلا م كاهو رس ا

 ضت# اذ ةيواس رقلا ةسأسلا نع قار ىف كلاؤس نا

 ةيمهالا مظعو ادج ريطخ لاؤسل ةيرصملا ةلئسملاب

 ايانس وم تلامس ىف نيس ا ىلع اسنرفل ناو

 ابسقت رصم قفاةسايس واشراف

 دقلف . ةمزاح ةحنرص ةسايس ىه اوروأ ف اهسايسف

 كارتتنا ادبأميطتستن لو ع اهلا ةد.دعلا رارألا تنلعأ



 ل .٠ ١ كلش

 داما تاذإو

 هل نفك هيلا لاق 0 نورك تك دقو

 متيمالأ نيلئاس لمعلا ىف هك 1 اوكرانلا ف مولا هذه
 نراكلا لاوقاب
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 انت نت

 نيلرب دصق ةروصلا عم ةضيرعلا موحرما مدق نإ لعن

 لكتوليد ويسملا ةطساوب هب فراعت تدق ىواست ىاحص عم
 يدم رعو ىركلا ىدصلا ةراذا راز اهلا لضو لو

 لل ايسداجلا ميني ىو ل ضلخأ دقو اهلنا فج
 هصالخا لعق دل هنأف خروز رتسأا طالبجان ر ةيلربلا ةدب رج

 ةمانأ ا يح موحرأملا عم ةبرصملا هال 9 مدعلا

 ىلع هعم ثيدح لمح نييفاحصلا ءالّؤه ضع دارأ

 مك ل دي لد نوك نأ نضع هنكلو ةبرصلل ةلكسلا
 رسؤ ال ىح ةواسن رفلا ضرالا ىلع لقالا ىلع ةبطخ ءاقلاو

 اا ينال داو نيس ملا نينام هيس اع عافدلا

 مدقلا ءادعلاو ضغابتلاو



 نكد 1 0

 قادم ل لا ةيئاسلا مازماو نادهو تعدو

 . لناطلس ةدايزو اهل ةوق هيلودلا ةشقانملا

 الف نحن امأ . نولوقتام مكلاثمأ نيقراملل اولوق الأ
 راهظا نع ةظل لفن الف اتايثو ةوق الا مكلاوقأ انددزت

 مهريطاومو رمورك مروللا هانا ءاططلا ممشى

 نقداصلا ن «بئطولا لا كان ١ لاز الو نييرصللو رسوم .كبضص

 ص و 0 لا ضورف ا . قحلل ازيزعت انيلا مامضنالا

 كانا ندحلاو اك 7 لوف قا ا 5 ىخضمام لع

 صقان نم قمدم كت اذاو

 ( مك ) ىلا ل ةداضلا ار

 ؟ هله ةنش هيون 5 0

)0 

 هأوح ءىدد ظفل لك جرخ ىح ةلجلا هده تا

 'ةفسلفلا داو طاب 0 نوي نممالقأ نم م ىنرعلا س وماقلا

 لاكتلا تك 2 سمن "م هس تزامثا ام بدالا ءالعو



 ١ ب ١و اع

 . برق ىلع لدبام اهنم رن مل مويلا ىلاو اهفرشل اهمارتحا ةعاس
 ولوبحمت ليف. دادو "الو قدصاال الاخر نم/انلدبب مو ءافولا

 دا لاو قاما فشك ىلإ اناساسحا انتفد اذا م و

 ا 1 ا اوروأ مب

 0 اذا روم الا قح دهن انننانام نأ ف رتشلا رمعل

 وسنرفلا باونلا سا ىلا ةضيرعو ةحول مدقت ناك اذاو

 طب نم رمأ وهو قطاو بضغلا فطاوع مكن: راثأ
 . سضيإأم 0 للابح لابللا 0 1 اع اه ءانشألا

 هلاعف نم ةلعف كوع تعاضأ ىذلا « ىرصلاىتفلا » كلذ

 ةناط وأ راو هدالب ةمدخل

 الا اذ در (رهاظ اون دهاو تداولا اورظتاف الأ

 تاون سلم كيفن مئابحال اولوقو نولعاف نحن ام

 هند 0 را هيدا ف ضفر هعرلاا هد اينئرف

 كل ا اك راعفلا قم هاو نيساينلا رانك خيم رصمل

 دوجوىلع ةبودنرفلاو ةيناملالاو ةيسورلا دئارأا جاحتحاو

 مواعم ريغ لجأ ىلا ءاّقبلاب ممل حرصت رصم ىف زياكتالا



  ١وؤ د ْ

 ةءرحب ابلاطم فاصنالاو ةلادعلا نرق نرقلا اذه ىفال رشغ

 ك5 كل تح .انيقشو لدغات تن د نا لا

 ةقحلا اهلاطم ىف امترصنو هتمأ نينال ةمحر تقرو هءادن

 كار 1 قفا مين لالقتسالاو ةيرملا لين ىلع امتدعاسو

 ىلإيللا اورهس نيذلا وكر نسرتازك اذ نسا ولك لثم

 هريمغو روفاكب ءادتقا نسحأ ىلو نانويلا ريرخحت ىلع لاوظلا

 كد. تيرا كلا يل لكاس هل

 تدقن ادقولامعالا هذه لثم لاو لاجرلا ءالؤم يدنا

 لاعمال قد ان برضت ةيناغ رطخلا ةءواه نم ان نك

 كلاملا كالتما لع رامنلاو ليللا نولمعي زيلكت الا ناك اذاو

 كابتاؤ تايقلأو الملا لذ اوقزر امه نورجنو دالبلا راعتساو

 مهطلس دمو رمصم لع ءاليتسالا ليبس يف تادهاعملا ةمرخ

 نأ اك رتسملا نم"لبق تاتا ةمرك ىلا

 « ضرف لب ىعيبط سمأ وهو هدالب ةيرحن » ىرصم:بلاطي
 نييرضاارشعم ان ربص انك اذاو ناسنا لك ىلع ةايملا هضرفت

 فقرتنو اهسفن ارتاكتا نم صالدملاا رظننن اماع شع ةثالث



 ا كالا ٠ ١٠ قلل

 لك نا م لوم لداع رك ذم ىنم علف ه ا

دب ىلع الا اليبس ةامحال.ر ' 1 دوجولا ىف ةمأ
 كلاجر وأ لجر 

 كلذ رصمل انأو . امل ةيحض مبسمتأ اومدقو مهاي اورطاخ

من ال هسفن رطاختو اهم 0 هبأيح ىحصل ىدلاذر هلا
 نم اهذا

 هل يهف ىلع ؟مول ى ءاد قبيبش ل امل ددهأار 3

 زيزعلا نطولا 000 0 يا اا

 بابشلا نس رهزأ ىف نك أ ناو ىتاف ىرافن ىه 3
 ف الو تاعاسلا نوصشو ءارغالا عدل

 0 مهويع ىف ةأ ا 0 ا ازللاو ىهالملا

 اًمح كرخافأ . راه ريهش لع هم الاو رطخ ىلع نطولا

 0 001 كا و نأ مجأ ماعلا ماما نونعاطلا

 امح ةلداعلا اوروأ ةبل ط5 هنت اردلا نس دعل ىلامعا تأددو

 كوكا ىنأب حدقو نمط نم ارخاس كر خافأ . اذاصناو

 مهطاوم ع زعاو مدد اوقف أ 00 و 1 ار

 | 16 1ع و اعز اال

 .نماثلا درعلا ىف ءاح نياكنار دك نخر ىلا تقا من



 د 00

 و للأ 0 تملك

 اهماق "لع اناضغ لاز الف. قريشع مار كىنع تيضر اذا
 0 نع ترد اذا ءافوالا تدم اهنا ارد ّء
 لقأ نيذلا نيقراملا ةمعط منا ىنع ععافد ىلع هكا
 هيلا ةنطولا كلر ىف 0 الو مل نطوال نا 1
 0 ةاساسحا ميفر ل «دمحدماحملا ا علا لجأ كركشن
 00 ا وفعلا ؟حيمتساو ؟ميش ليلجو

 ءارصالو هيف لاف 2 اتلا ناسلب جراوملا ءالؤه ىلع درال

 .ةبوبحلا ىف أ رب رو ةزيزعلا ىدالب ةمدخ ل

 هيواسم هي رحو ةمئاَض قوفح نع عافدلا 0 موصخلا ىنمولل
 ع مل و راغصلا لامعان : لاعفلا فيرش. نوفصتو

 دب رغت د قا ندم دنا. قدا ع موللا ا ذلأام

 مر بتعا تح ّ ١ اذه سيلدتلا نم جراوخبا امأ منلبأ رويطلا
 هيور حلا هل اعمآو خكراتلا م كا وأ مييسلو صئاقن لئاضفلا

 .عايضلا رطخ نم دالبلا ذاَعناو رسالا نم ممالا صيلخت لع



 درا 1 كلا دا نق لادم لع تعفو ول كنال

 دار ك1
 وأ م توحرو ىردمل تاتماث دعي. امن نييتطولا نم

 قادلا ىلخولا لمسلا اذه نيك نوكيا
 قوفةمهو طاشن قوف طاشنب رعشأ كلذ مم ىنكلو

 اهرك ديو رصم ةلك ىملق ا ةداعسلا نم 0 م

 1 ابوبحم انطو يناسل

 لماأك قطصم ْ

 ١م2 هنس هيلو ١؟ ىف نيلرب
 دع

 انزت دنت

 باونلا سا موحرلاامهمدق نيتللاةروصلاو ةضيرعلاريئات نم
 ةدد رج 0 ه ريغعص ةلهج هللا همحر تدك ىراترتلا

 اذهو هيلوب ه ةعمجا موب رداصلا اهددع ىف ام”رشنف مارهالا

 ا



 ةجتم :ىءاخ ىتح موحرأا ده ىلإ باطخلاا اذه لصوام

 : هصن اده فارغلت

 8 لماك اليزجاركش 7

 00 ظ

 . باطلا ىلع ضان م لكل نأ )ا كيده تنل دقو

 هلق لا 0 ١ره.د ةئس م ب تسللا موب ء احامو

 "ناضل ىناؤقل لع نم ريكلا حانرإ وه ل رع يح

 الب وأب هلع لويالا حيتتلو الو رو نا احس

 ةكللا ني ةيكشلا ها هبه مف ءاباقو رعد

 عم هنلا ماهسلا هحوو ىف ا لب انباقر نم ودعلا نك الا

 انتكرحوف طابضلا رجس نا دوال فاو هما ما

 اغيلب اررض ةءرصلا ةلئسملاب رضب اذه نال ارهاظ الوخد

 رخو مانع ةيروتلااءينلا :قالتخ ال ا رس لالتحلالا دكت
 2: ىنخنال ام كلذ

 راو نوكتل انيق ندممل ا ةمخي قم طل د نزعل

 'تيضالا رو رمال رم تناك جاتحم ىذلا لا 0 اده يف

0 



 باطلا صن ادهوزوي رصم مباكاطِلاض 5-5 هيلع ىضما دقو

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ا [ىدنفا لماك فطصمىرصلا ىنطولارويغلا مهشلاىلا

 مامامهسفتا نودي كن وبطاخ# نيذلا نا . يلع مالسلا

 كال هللا رم بح ف كيناقتو ةرخاتلا كتنطو

 اد د كا الع نم الك كركش ىارصف نادانصابمر

 لما مظعا كوفع

 هيخالحيحصلا ىرصملا ركش لجبماديسلاامأ كركشن انا

 ةمدخ يف كتراشا عوط انحور نأ ملعاو 0 لبقاف ميا

 دو قطا ىلجلا قرطلا اذه يررسف ةريزعلا دالتلا هذه

 ًارصن هللا نم ماودلا ىلع دج قا مدخم نم ناف ادبأ فخن
 )»ع نيرصملا طابضلا كناتوخا نم كيلع مالسلاو

 ار هيد وف 4

 ) تاءابضمالا (
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 أبصغ هيفا وح لك اوذحل

 اذه ىف طابضلا ءارا يل حرشت نأ سنت ال ماتملا يفو
 صلخملا كيخال ريخ مدو لمعلا

 ) لماك ؤطصم

 ب

 رظنلا تقدح شعنملا ناكل اده تضضف نا دعب

 قاوخل دحا' م درس دقق طا ةسا يلا
 انفو نا دعير اها خيتو رت كا ا

 انا د كا 9 الأ نو رس روح دك 4

 اوفقوو طابضلا نيب ند هما ف قارا يش

 |! نيلثاس لع ء اوليقا ىح لمعلا اده قئاقد 00

 ف وأ تل ىهجو ا 50

 3 0 .دعو دقو اع نم م ىدانلا يف 5 قيرطلا

 3 00 مل نضل 1

 موحرملا باطخ ةباتك ىلا مروعش طابضلا مفد دقو

 هلامعأ لك يف هل اطشنم نوكيلو لمغلا اذنه هيف هل نوركش



 ا و هل تاكا يرام تاطلطا امأ

 د 4 كو ام

 رصم لثع ىتلا ةروصلا نم روص رشعب كيلا ثعبا »

 ١ شارما لع اعزول لئابخالا ةوبق ىف ةفساز ىهو

 ًادج مبظع وهف داهملا اذه ريثأت امأ . ءازعالا كئاقدصأ

 الايس هماق ناك امبم بناكة عاطتسا ىف سيل هنأ كل دكّو أو.

 ةيوسنرفلا دئارجلا نال . هّقحماَمْلا فون نا فصولا يف ايوق

 لكب لمعلا اذه تلبقتسا دق امراشمو امدابم فالتخا ىلع

 لا اوال لا يك تاه دما يشار ذا حايترا

 ابايمج افا رتعاو اهل

 ك0 ا ل رحل زل يمل نئارللا تنك انلو

 كف! نأ تمزع. دمف عوضوملا اذه ىف ةيوروالا دئارملا

 0ك لا كرر اول ١ كنبج و اومن قش ليي كيلا

 | اساس ال نيالا كرش لق ينال رع ىاب

 اخأ صخالا لعو ادحأ محرت ال ةمراص ةيركسملا نيناوقلا
 0 مسا

 نيذلا هدادحاو هئابا نطو نع مفاديو 0 لمعلا نم
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 ةيطولا تعا وعلا رمل تضيك- امينم لولا قل راسا 7

 نادسكفا انك ايم نال رول
 حيحصتلا مق هيف نلجأ نأ دعل 5 هتلوفطل زواحلا ء ىفانلا

 امه مه.واسأو هتجمل نيقبم بارعالا ةماقال
 101 ةروصلا ىق ريصلا تاس اع

 هتاامزص انك واط |كفاو مج ةيتاكا لق اف 2

 ب هتفيرطلو هتحبلب تشهد 5 رصن

 نار ىرشم 1 انيمدع نارتغصا نالاثم نادك ن

 ةءالا ةاج طابضلا روعشل الالحا. هلا همدقت تلاع الاثم دار ا

 ا امد

 نك اوس يف تك يا عركللا ءىرا اان
 َّى مجرقملا ىلرك دام ربصلا دقانت تارظتنا دقو تقولا كلذ

 جامو يسب ةروص ىئسوأ نان ىلا هب ثعب تاطخ

 صن ابهفو دئارملا انيلا تدرو ىتح هينوي 75 تبسلا موي

 نم تاطش اضيأ ىلا درو هلآ م ةحوللا فورة

 روص رع هادا كا هعمو موحرملا



 دا ا ع نال ارك

 سر ناك كلاس دل ل« هنن تنك أنا كنا منو

 كرشب 6 اان الا ىنم اهفطخ ةقر هلا

 هدا رك ماهي ومم ميفأ ردقأال ا ب تك ىلا

 0 لا را فام ا نأ ميطتسأ ءلوسراو هللا هكربب

 حرفت ىتلا رابخالاو ةفيطللا تاجاحلا

 ليما ىئانث ىلأ كبي كنيمالا يرصملا اممأأي ليقف

 ةمداخالومداخ كعم سيلوز آلا كنطو نع سيرغ كنال

 سلاح ةلباقع لوغشم تناو كمو 1 كل ىغشي ل

 ل نير نا هللا نذاي ةمالكلا مجرت 1 كنم بحأو اسنرف

 00 تانج فاق ( ةنردللا) هلا ةعومم ةعساوتلا قف

 تلك انرو  صقان اهرثك ١ ىدنع اهدادغأو تارواخلا

 ميعل دمجأ هيئك 1 انملاع

 « رصع اشأب تتار ةسردع

 فرصت الب هقباس انتنثأ كهصنب باتكلا اذه انتثأ



 ل تان مى ليوط ناو نم هتدا دق كلو ص ناك

 تيدرش اه لع ةسدقلا تينا نو هيفداش تيا سدلا دا

 ليا دن ليلظ لظ ىف اهنم
 رفظلا مالعأ كيلع ةقافخ انيلا كدرو كب هللا انمتمأ

 ادد اه كم كب هغلا قيفوتلاو زوفلا ر خل 5 ةفاح ١

 ءاملاوةزملاو ةضرلا ودول ساي ج اش نرسل
 ءاضماالا حاحا دعللا لع ليقتو

 ( ظوفم ) امل ةلس وب و

 'اشاب بتار ةسردم كضدلاب نم كمل ةمبلا 55

 : 2 6 تاكل

 2 قلأو 0 نم نطولا تح انا ىلا نف تملا
 تبل قاتل ارقي مع ناكو نيد عاجلا نسا 4 0

 ةيرصلل 00 ك4:م تف رعو دب ولا 0 الان رح + مايأ ذنم

 فات د وتاب ف ىزيك اعل لم كف

 ,ىسصل تطسناف ىسنب ترك لانا كم تدذخأف نيدرأك
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 0 م ميكحلا ماعلا تن ا ملعأم 0 اناع

 3 نم ةيعيبط 4 هحبلت نيصرختملا نيمفانملا 0 لثم دوحو 5

 كرعنال 0 ىعم ا نيحلصلا داديتسا مات

 زيمت فيكفدادضأدوجولا ىف نكي مل اذاو ةليذرلا ةفرعم الا

 اي دا طاخ كدهذ قو انانش انهذ كنار. قف تابع

 كيبنج نيبو مشلا لابجلا نمبلصأ ةمزع كنم تدمع اك

 انسح الاثم تنأ 6 نكف رخص نم دق امناك ءادعالا لعأبلق

 ندمتملا ملاعلا مامأ نيررصملل
 1 دب الو لدخال ديلا نا. قاد قاف

 ال راو لطاتلا نالدخ نم رفم 0 هوافخ لاط ناد ارح

 00 و يكل كاست دو - زا حا نامزا اذنه ىف
 ص ع مهبلا ل اراب ىف كناونع ن 2 0 ان

 تلا 11 ل نودلاسبلا دع نإ ردع

 ' دا ارث نع قلتش اع صم. ىهأ ماتلما ىف :قاو

 بحاو هند دا نععلا نم كل عقواا أع كعفأ الو م



 اناصنأو كوفصن ولف . موقلا كجم ىف فطصماب رستلف
 لك كدابج ءاول تحن ىوضنال نالذملاا لوطدعب نامزلا
 فرمان 0 لا درت تح رداقىرصم

 تدثو فررشلا دابخلا اذه دهاجم كح ارزأ دعب هللا ذاعمو

 مطمن 7 دايس ىلق ل نا دج نأ ردانلا تنام *لا اده كم ف

 ءاجرلا قرع ىسفن نم
 لبق نم كتفرع دقو كلثل حصني نأ لفل راع اذاف

 ىف امكح اخيش كف ءاسو ةيدشلا ىف البكو ةلوفطلا فانا
 باج موصحلا 00 الآ كل حصنأ ىنا كمانأ لدم
 ” تالا 00 ؟ ل ور مما تافتلالا
 ادع ف جا ءان | نم قالتام ىلع ربصاو هللا لبحن مصتعاف
 ءال ل م ةيقاعلا المج اريص ليبسلا

 لطابلل سيلو سمشلا عاعش تحن جا اذا لحمض مءادعالا

 نأنولواحم نذلانينجرلا ءالؤه نا 08
 قاشلاوتاّشملا كَم رطىف اوميقيو ريسلا طخ كيلغ اوعطقي
 انريك دن ةدايزو ان ريصبت ىلاايعاد ميعنص روحا اخ



 0 او اودشت الا داللا ءادعإ نم ةق تقداص

 نأ هللا نولأسي ىرصم مد مبقورع ىف ىرحي نيذلا نييرصملا
 رروصبلا كن رح ومو هدنع نم حورب كدعو كيف كراس

 مالسلاو ةيرملاو قللا بزح

 هذ 15 ءاننر هو داو نيس تجر بانا
 ةرادالا ماظن مهب لتخاف حالصالا مساب اندالب اولخد نيذلا

 0 كي رك عورف ىف ىضوفلا تشفتو

 ا تاذاننو حالصالاو للا رات تف دايسالاو

 دا ا نأ نورمضيإم نت او عا

 لا تاس ناودشر ناانت نإ دق ميهيذاك و مهيعالأ

 ىضاملا يف مهتم انيأر اع

 ل ا ا ا ليم ان ءوام نأف

 مهتنسل اهم كرحتت ىتلا ةظفللا هذه نأ نقوأ ينا + جالس الا

 ةرادالا سوماقىف امل دوجوال ةظفل مهلامعأ اهيلع قبطنت الو

 ظافن آلا ليبقنم مدنعزوكت نأ كلشوت ىهلب ةيزياكتالا

 ب دعاس قيما ىلا



 ه0 ل

 عمجت ني ا اتك انه زف دبل 525

 الفري عاق نا هنط ولاة يضلل اا طر ا

 ا

 ةدوملا ك1

 دوا بانك رلا لاا را

 لوح ةموكملاب هقاصتلا نا الول همساو هطخم هرشنن نا

 كلذ نيبو اننيب

 : هصئام ميلستلاو ةيحتلا دعن هللا هظفح لاق

 لا م ىذلا كتل لعأ تنأ قدس هج لكما

 كلبا مك قاماؤملا ني كوص تاتا ضع ل ا

 امان وج نوكي داك ىذلا هبحو هدالبل هتافوب نيب لع لمت

 ىلا داعأو: لام.الا انف ايخا ده رياخلالا كاما نا
 نمز ىف ةسردملا ىف اهنز انك يلا ىلع الا كنا 0

 ناجعا نم غلب دق و لأابلا غارفو ءانهلا نمز كافل اك ا رتملا

 الا _ ىحص عم تمدتجا ام ىتا' ندسالا الا كب 1 ولا

 الو كوري الا ءاركتلا نم ةعاج تس دو



 01 كل اق ير هلل ل ةرامق :ناريكلاب معنلا

 لهاملا رداغلا ةعيبط يف تاق ةيزيرغ ةيجسو

 نع ةيرضاا ةمالا رون نع ءىراقلا اهمأ لست الق

 دنع هب رغ ىلا هقرش نمو ه.ونجو رطقلا لاهش ىف : 0 3

 مهنسلأ هب تجمل دقق دا ولا سلا ا مجرتملا ماقام

 هيلع لورتن مب 'عأ نيب 1 رضاح هولثعو مهول هبحل تفغشو

 هن ماقام هنع لوعفدبو عيجشتلا تارابعو رهزلا تاقاط

 اك تاور قل ف ططسوو ءردلا ءارتس هدج

 ِ مجرتلا ةافو دعب انرثع دقو 0 اة ا

 ا 1 ايفو ةقرتم دنقلا م فك ةقارتم فن
 1 نودرصلا اهم هحفتي 0 لا 0 ءاعلاو ناركملا

 اهمدقل نكللا ! دكا نال د خ نإ افلح ناك ام ةداهع

 بمع زيراب ىف هيلا لصو امم ىهو ابضعن باذو تاك انا

 ا املا نسل ادع للصم رع

 انا 0 را ا ه ءأرق ىمعل و



 و

 بتاكلاواهنءدحاو بتل ةباتك ميطتسأ نا نود“ ءايح ىنيع ىف
 ةقحو د 1 ةفامر همم ركل نا هل 0 هءلقمرتسح ىذلا

 ساطرقلا
 هيلا طامي تلا ن6 لس
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 ةسايسوةعزن نيفات# دئارملا نم نيفص نيبفقو مجرتل ١نال

 ىعس لكي بحرتو ةينطو هكر ح لك ىرطت ةينطو ةددرش

 د نطو

 تسيل هل رحم ء طخ ةلالخاة رو "نما ا

 صوم يع لدا ينس لك نم نيش وا

 ةضيفمةميمذلا باقلالاو ةئرذبلا ظافلالا ىتكتو نيبرصلاا

 ضهان ىنطوو لماع ىرصم 0 ىلع كلتو هذه

 نماتلا تاراع ريغ قولا نر دصلا نس طل
 ليخدلا نم رظتني لهو . ءادن لكل ةبنلتلاو ءاعد لك ىلع
 لسمج لكتل حيبقتلاو نمطلا ريغ رهاقلا ودعلا مداخ رداغلا

 هبوذل لضفلا فرعي لجر مدقلا نم ايندلا اذكه + اص

 قاتيو ناسحالا ةءاسالاب لبام لجرو هدسمل هب فرتعيو

 ةكدملا قحت ءافو نيينطولا نم نيلماعلا صاخ ذخأ:
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 ىنبتال ىلا ةموكمحلا نال مدوعوب زيلكتالا ءافو بوجو

 ماما ةمرتع ن ركل رولا كفرقلا يمي نيساسأ لك ايل

 خعراتلا ناسل ىلع ءانثلاب ةر وك دم الو ملاعلا

 7 ناسك لا ةيداخ !ء هده ءازآ تيسفت ١ ايماق ادن ختاما

 هلم يئاخملا هئارطاو رشم ةيعلم ةنطولا تئازملا

 ةردنم

 هلع طاع ةاوملا 5 رطا هده تاعتنا ىلوألاو

 هولا دا تكا ور دع تلاع ذا عيجشتلاو را راق

 نيلماعلا ممه ميجشت ىف اهتبغر طرف نع فشي امل ايل 0

 2 0 ةصلاخ ةقداص ةمدخ داليلا ةمدخل نيينطولا نم

 دل فاسلا لوصفلا تنبك ,كلدكو يمل ءاذولا انك أ

 امم ةيوحصملا ةحوللا ةروصو ةضيرعلا صن اهملا لصوأم

 رظتنملا وه اي« اهاف ةيلالتحالا دئارطا|ىهو 0 اما

 نيبيرصملا ديدمب كر ةدنم تاّقتسا امش 6 ام

 حضن اع : مرالا تيتا هلو مهم ساسم هلام لك ىف مهملع نعطلاو

 ىلقلا رطقب باَقلأب هتبتل . اهؤاكذو اهيدأ هب داجو اهؤانا هن



 لوطلاو

 ندا دال ءامب امحاصم نم 00 أعمج 4 تيو رو ا لودلا

 ام ك1 ايوضل نيد ؛رصللا نال نوح اصمم. نمل نمصيل

 لا ىضوفلا َّق رصم تمعقو ميدي مانكر اذاف لمعلا

 ١ه؟ ةنس:ىف املع تناك

 تدضعىلاةيواسن ر هلادتار لاب تاره املوق ةنأهم ىف فلفو

 كاضعل 5 مما ف قرا نم نأ : ل قو حلا هدمه

 2 ' مقنأو كرئارا دصْلدمتم ريغالهأاح 5 ناسنالا

 كرت ل ظافل الا هدبمو ةءيزيلكت ايلا ةمغنلا هده لع

 نيحىقلالتحالا دئارج انتءاج ةيراعتسالا ةسايسلا ناسل اه

 ردص) ميظملا لمعلا اذه تابقتسا دق هرسأب ملاعلا دئارج نا

 كل هدي اخ تن سما اكد عا ده ارح 0 ىح فتيحرب

 م الصف (« دلاره كرووبن ( هدد رج 00 ا

 ميلمعل نييرصملا هدف ا امم قدصو اهمدأ نسح لع

 تدانو ءاك ذلاو طاشنلا ن ا :عام لع االئمج ءأ عاجلا تسلل 11



 ( ةيردلا . سنرف . ىرتسلا .. ناناملا . زيلك الا . لكيلا

 هرك ذ نع مالا قيضي امم اهريغو

 0 ادع لعمل افا راكم ياما

 ا” ولا توام رظعلا نع اك ءازوعسالا
 دل كو د ني كلا فرو لع لا ا لك نق ايدانك

 - هد ارعتام عوض ولا اده ىف دردنتسىذ ةددرج

 ىرصم هنأ ئعذدت 5 لحر نين رضلا نب ربظ 2(

 نيب ودل ا ىا رس. ف ًافظوم هوأناك دقو كرت هنا ةقيقللاو

 نم اسنرفل اداجنتسا رورغملا جيبملا اذه مدق . نيبرصملا
 لدا اف قلاو ةوفلا نم ازتلكل ا ةيلطام ئنو لالتخالا

 رم

 ميلا اننحا انا ليلا 2 نييرصللا ل

 مهل اوحأ انسحأو مهشيجانمظنو ًاماعنا اوناكن ا دعب انملعف
 لاخلا

 الانا دش اذه ىلا تمت ال ىرلكت إلا ماعلا يأرلاف

 لولا ةيحاص الكا دم كرمت ةريك انما ىلع ا



 0 0 00 نول ا 0 1

 مدالب ىف لالتحالا لغوتو ىزيلكتالا جلا ناو.رصم ىف

 ةاتسم ىف ايناملا ةسايسن اما : الاجر نونوك تن دن

 لا ولو نال ةضماع ىبف ىرصلا ىراكت الا لنا

 نييرصللا ىلع مراوج لوب نوفطعي نييناملالا
1 ٠ .٠. 

 ابيرق نيلرب روزيس هنا هباتك يف لماك نطصم انل لاق
 ءركش تل اندالب رق ى روم لكبو هن بحرب نحو

3 

 تت

 ضل الا ةيلاطر الا امور د ةدد رج تااقو

 ةيالالاو ةيواسسلا بت ا رطا ل
 اذه ىلا!تراشأ ىلا ىريكلا راس م1

 3 1 ميظع 0 اعلا

 ةكرفلا لاكن دارلا ."ناحيسارتلالا ١ كوسا 0 قبلا
 ا

 ىعم نع 2-7



 ل ٠,/ د

 م امروص ترشنو ) اسنرف باون ساهل ةضيرع مدقت

 (ةيسايسلا ةحوللا تءبطو

 ا م رار ر اك ارت علا نا ذيع كاشاالو

 ب لا هيوقلا ةطبارلا كلتل الا ةيسايسلا مهلامعال

 0 ميدي اورشأو البوط ممورشأع نذل نايتس رعلاو

 ا! نر ىلا هعمل ةحلضلا نع الضف ضالخاب قرابلاو

 اس رت تتاكاذا:هناو :لوذلا لك اصم قر قلارر ف

 نوريطل نوواسنلا كلذكف نييرصلا وم اناطملا ظن

 ا فد ا دكااتملا قل ردك داب رع باطلا ادع

 آكل لف رم ودساو ىاثلا ىلع ناعو

 ق لصفلل دقعي رعؤم ىف مديب لا نيمولظللا ءادن 500

 انلوق خو . .. . هلمؤنام اذه ةيلودلا ةيرصلا ةلكسملا هذه

 اذه هلم ىلع انداؤف ميمص نم لماك ينطصم ءىنن نأ

 4 مه ظعلا ىنطولا لمعلا اذه ىف هناوخاو وه قيفوتلا هل وجرنو
32 
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 5 دعل ةاهج ةياملالا طالبحات 0 هدد ح ا



 ظ /وي
 نأ ىلا .: 2: ةلنبم ةيتك نوكت نأ: مه ال انج او اتاركلا

 : تلاق
 قطصم اهف لمعلا سأر ىلع ماق تلا ةيرصلا ةلئسملاو

 ماعلا ةلئسم ىه لب طقف ةبرصلا ةمالا ةلئسم نكت مل لماك

 لعلا ةرجش تسرغ ىتلا اسنرف هتمدقم ينو هربلاب ناسا
 . اف اصلا تاوذ تاموكحلا لوأو رسعم ىف يرصعلا
2 

 ظ انذاو دان

 قحأأ نحنف مهنع عافدلل انوراتخا نويرصملا ناكاذأ هناو
 ةيرصلاا ةلكلا راو اريكتا ةعفاشل انآ اين رام ١

 11 نهعالا ىرشلا لفض عم ثحبلا طاس ىلع

 ةلك ةيواسمنلا هدانا ا ةددرج ترشن دقو

 :اهينرم اذه يئاسلا لمعلا اذه ١ د

 لانو اشنرف يف ملعت باش يرملا لماك ينطصم نأ

 هنطو قوقح نع عافدلا حور عبشن دقو قاومتلا داش

 نطولا ذاقتال لمس ةريك ةسج رصم قانأ ضاع

 ىه هل لع لو قاك دقو اهلبق نم دفوم لماك ئطصم ناو



0 

 حرتملا نا انمدق دقو . .ةمحم تافل وم ىلا ددضلا انه ِف

 ةضيرعلا نم ةخسنب نيملاعلا دئارج نم ةدب رج لك ىلإ ثعل

 ماعلا دئارج لل الر انفال ةحرألا نم ةرومو

 ةذزجف آل | ةنناعوحت غابت كاذذا تناك ى < ىمالاو ىنورالا

 قخضالدب 1 ريغ فحصو ةروصم فحص نإ ى هه ق . ع

 ةلاملا 0 نع 592 1 كا لك ىف دروأ م الا نا

 اذه ىف هل مستمال ةريبكلا ةيخراتلا ةثداملا لب ةريطملا

 خصراتلا

 تلاق . هورشان نحن امب ماقملا اذه ىف ءىزتجي اذهلو

 ةمسن رفلا دئارأ لا مدقأو 1 ىهو ( ولولا 2 هدد رج

: 

 0 ىر صلأ لماك ىنطصم |ب | مدق 2 هصين رعلا أ 0(

 عضلا ١! مدلل اهر 0 اممظع يف اسنرف 0 ىلا هحوللا

و[ سل رف ده لك ف تت عوصوم تحصا
 0 ال

 دعي وهو ليلج هناذ يف لمعلا ناف . ملاعلا ءاحنا لك يف انلق اذا

 اش ىلا هك مالا ربظع ةيرصملا ةمالا روبظل خرات ةناثع



 مدقلا ىخ راتلادحلات اذرضم ناو ةتباثلا ةيعيبطلا هقوّمح نم

 نأ مارح ثالثلا تايندملا مو ةشهدملا ةليلملا ةمظعلاو

 انربشو اددؤس اهضام نم لقا اهرضاح نوك

 قىرصلا ١ اذه ةه ىلا ةلخا ديا رللا تتقلا اما 6

 ىلا اذه لقت هتطو ةمدلج نعام ىاو نماقلا

 لولا الع اليثت فاجالا مامأ نييرصملا لثع ىذلا روربملا

 ثم اف اناا ادد ركذ قرلا تاكرشث تهون دقو

 هذه ميفب تينع ىتلا ةيسايسلا رثاودلا ىف ةحض كلذ لك

 ىرصلا اذه نم نورظني موُقلا تفلتو . ةّمئاف ةبانععاسملا

 رابكسلا هلاما:فرشو هتمع ىلا تايلالا روس ىذا

 دققك مالا ةفاحصلاو ةيور إلا ةحاسس ١7

 ضع ءامسأو لاوقأانه رك انف ةلتساا هده فاه رد ١

 اهرثك [ستك امىعلاثك ناشلا اذه. ىف تستك يانا

 ةمخض تارا ىلا جاتحم ىمأ اهعيمج هتبتكام تابئا نال

 لياق ريغ اتقو قرغتسيو

 هرشنب ملاعلا فحص تلضفتام تايثا جاتحنال فيكو



 ا

 ملاعلا ىف اهتتاكم ليلملا لمعلا اذهب ديؤت نا اسنرفل لهو

 ؟امن قئاولا ىالمإلا

 ةلهتسم ك0 ا مع رصم مسا ركذ نا ىلع

 راخفلاب سيل اسذرف امتررح ىتلا ةديدعلا مالا ءام ا

 . اهل ليلقلا

 ) 4 ةرر اسنرف ىحتلف »

 ريدقتلا ٍظع نم ليلجا عنص دا ديالا

 ىابارال ةا خلاب نم هل ناك اب الو
 اذه قاّمحتسا نم نوري اع نوئراقلا م كحل سفنلا ىخراتلا

 نا عيطتسنام دبجو الداع مهلكح 0 الامال

 0 ءراإلا دئارحلا راظنأ 0 ا ا را دهن هارت

 الآ لا ايعزانمو اهساتجأ فالتخا لع ىرثصلاو ىربكتلا
 آد كرو بواسس قس مال با اج ايش رسس ف
 ناجلا موضبملا بعشلا اذه ناو ةعورشملا ةيملسلا قرطلاب

 ةدادرتسا لعل ماعوهامذرتسنأب ريدج ةرئاجلا ةساينتلا 1



 - ا/ن

 ادب

0 

 : اهصن اذبف باونلا سلحل تعفر تلا ةضيرعلا امآو

 سئرلا ةرضحاب»

 مدقأ نأب فرشتأ هريثأت بلقلا حلاخن لاعفتا دشأب ىنا

 لثمىتلا ةحوالا هذه سئرلا معن هل تنأ ىذلا باونلا سايل

 لع اهاعاس دضو ريا نك نااسل رف نم هنا

 ىدل لثع ةحوللا هده ناو . املالّمتساو اميرح عاجرتسا

 زيغل ةبولسملا اهني رح لع ةراورغ ةتشان هما ةلاح تارثلا 5

 ةييوروالا م ل بولق امهتلامسا نييبحع ربصو ا

 : اسئرفب ةثيتسم تءاج كضنلا اهلرتعا اني نكلو

 قلاو" « ناسنالا قوقح » تنلعأ ىلا. ةمدطعلا ةلودللا هد
 هم دملاو مدعتلا ليحس ف نرق ل 4 ترا

 ةفركلا ةمالا هذه تفس ةيرضلا ةمالا ثنا

 ةابعر ضت و ابنت اهتسا ف با< لبق : مالا نم ةدع تارارح ىلا
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 "قررنا هع هنءويييع لب انهما توج منعت ل له ممم انطق امم لمح
 ا طا ااه تاز ننام هةمضا# ء 1 00 ب نكح تامل

 د ال



 خيش لثمدقو لينلاىر ةلثاحلا ةروصلا كلن راسن ىلعو

 نويع هنم رجفتت ءانا ىلع ءتم ةيلامخلا رصعالا خويش نم

 (دراص لئاضا لجرلا كلذ نا تاراشالا قيقد نمو لبلا

 اا دهو ١ لواتجم الا ىدم ىلا: تسر لتتلا ىف هيلحرا ىدحاب

 ”ةيارللاب تاتك ىلا تايالا هذهب ةحنوللا كلتل لفسلا ةيشالإ

 او درا اجر اماما تينت و( ديتفلا ءاشنأ نم: هو)

 ادا تسر دما

 ”ار1 ا اه توسع: نع
 وسال ددم كانرإ رصم قرضا

 كالحلا ىوابم نملينلا ىظفحاو

 ىح قئاملا ىرولا ىف ىرشاو

 داوم هنا ربط لح



 فوومللا ةناغتسال ة يخصم اهالع ةصنم ىلع ةمئاق نساحلا عاونأ

 هد نم ذخأتل اهانع دمت يهو ةيلهالا اهمالعأ اهلع قفتم
 اهنبارب ةلظتسم ةفقاولا ةيرصللا ةمالا ةناكش ضرع ىرصملا

 آل 4 تيتا هاوس با .دب ةعفار ةيلالحلا

 مة مم ةلودلا هده اسمن ىلا مالا تلثم دق اسن رف ءاذوق

 ةدحاو لكت احن تايناغميرأ روص اهبصخشت ام ةقدحم رب

 نانويلاو ةدحتلا تال ولا ىلا ةراشا ةيلهالا اهسالع نهم

 ةدعاسع | 0 7-5 ا 1 ىلا ممالا 0 2 ايلاطباو اكيحابو

 رس سد 0

 ةليمج ةيناغب تلثم دق ةزيزعلا رصم ىرت لفسالا فو

 راثأآ لك تليبدق ناوشا لزاساو سال ساس
 0 ناش ىو ل ةبراع تعا حام كل

 2 ردا باخم ىف لسالسلا كلنو امداعس مابأأ نم ىلوأم

 رصم ىلا رظان ةفيسس ىلع ضباق ةروصلا لئاه لجر ةرواج

 نيضناقلا لاكم كلذو ..همضب ابملخد ناك ست

 ناونتعلاو ربملاب ريصم مأ يع



 كلان / و تن

 0 لا ةرزحلا

 كل مدنا نازل كاع ةنم ايمانسا دمك ةضئارعلا امأ

 ا لدن لداجالاو هوانا ف ها وع الابمتجا يلمس نأ

 ةيرحلا ةمأ اسنرف ةمظع تءاش امو هفطلو هفطع ءاشام ممل

 وهام ميركتلا نم .٠ م مهحلاي أيدبم لابقالاو لوبقلاو 01 .

 لك ف عبتمأو 0-5 همدخ ف نورضصلخا اعل 0 قيلخ

 ناكمو نامز

 ةروصلا هده ةخسن كلذ بقع مجرتملا لسرأ دقو

 ا( تايسلا ردم هلا نيصللا هوا ردلا نكقو
 فورالا 00 دكار ٠ م ةسرح كا لأ ةيطولا

 كي مالاو

 «تمسردق وىزيلكت الالالت - لاو راطم انعام اف هر وصلاامأ

 باونلا ىلع تعزو ىلا ةديدعلا قل أهلا أمم عبط و ةنوبلاب

 كفل ف تيدحا ىلاو نيساسلا ةفاكو دئارللا تاعصأو

 فكل ءانك انث ةااق تلعم زومرو موسز ةعومج ىلع



 تعوفرأأ نىضبر ١

 © ىسنرفلا باونلا سلجم يلا

 ةروصلا نم ةرفاو ةينك منصب ىصوأ دق مجرتما ناكو

 ندالخ للا ايرعفر لع ه6 زع تحص ىتلا هيسايسلا ةيليثمتلا

 ؟ نينبالا مو اهنم فلا هع عبط ى ير را باولا

 الكش همسر ىذلا هضرغ قو تءاج دقو ١م ةنس هيو

 لضاف الا نييرصملا هناوخا نم ةتس عم قداو اعورح و

 همم دادعتسالا لع كاذ ذا سرا ف نيب اوك ندا

 سن رفلا .تاوتلا سلجم نينو تانح ىلإ ةضئردلا ميد ممل

 ل لجأ ةيرصلا ةم ال لثع ادفو 0

 ىأ هينوب ؛ ءاعنرالا موب ربظ لبق ةرشاعلا ةعاسلا ىفو

 عم دصق نام ةثساسلا ةاقعا هك علا عبط ز ا دعلا

 ناك ىتلا لم الاعيروم اعيج نيثولمم باونلا سلم هءاوخا

 هابلا ليقتسملا مهميعا ماما نياثمتم مرودص ىف مجرتملا | دل

 6 .ليبسلاا ده نييرصمللاسأ رفة وعم نمز وجرب اع رصمل :



 ابوروأ اص نم كلذ نأذا زيزعلا نطولا ذاقنا ىف سعتلا

 ف اهل اكحابو ا رسسا ودس تررح لا لودلا نأ قءاممالو

 نيتلودلا 0 0 6

 قف ةاملا 6 ريغ رخآ 1ع نيمالا ارضا ىلع سالف

 نرخ ام نانتسسا اك اه ةناعتسالاو ابروأ ىف هنطوو هتمأ نم

 هلا اوصلخاو زيزعلا طولا ءانا ؟تلك اوءجاف 5 لبق نكد

 اوراتخا وقافنلاو قامشلاو روب لف ءا رو اوهلاو رسوم ةمدح قى

 ةءافكلاب نوللاعلا عل دبشي ىتح يكيبس صالللا لبس
 دعل ءاضرلاو ةحملا نيعب نورتو 0 بحو دانس دلاو

 رمحملا رمعم ( ريسلا نمر
 ) 5 :١

 ( لماك قطصم )
 هد هنس وأم ؟: ىف زيراب

 مسن جر هه كروي تق 2 سس



 بمد
 ل لا تلا ع تادجو تلي لس حا
 للا رك نآاوءرقو خعراتلا اوحفصت | راكاول لب تاملاقر

 دشأ باذعلا نم تأز مويلا اهدعسب بجعن ىتلا مالا

 لع واع اةاكلل ف ذاحح الا ريل 0 نمو ا ١

 ةلاعال اوناكورا ا او رصصلا عممزحلاو مزعلاب رسوم ةدأ 7

 كفرشلا مهل قىقاوحجم'

 موب لك ملاعلا شهدت ىتلا ةدحتملا تايالولا هذهف

 يمال ولم اك تضع انما سا ل ل ا
 و بادعلا سوو رك اللا | اهعر 2 دادن سالو م

 علاو امانبا [داعانالا لداسالا و رحاب ةيلاطلا ىلا ضمنت '

 راظتنالاو ربصلاو مزطناو

 كمانف لي امعو الب وط ترريص كك ءااطيا هدنفو

 ةريطملا لودلادادع ىف مويلا تحبضأو ءازإلا نسحأ ءازجلا
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 تلان ىتلا مثالا نم نانويلا ريمغو نانويلا كلذكو
 مادقالاو تابثلاو دجلاب لالقتسالا

 نهيق نار اخ و عا نعال نس أ منَ و



 اجاتع تسلو ريطخ ىسايس ستاك هيهافام نومضم اذه

 نح ويف اليوم نكي مهلوق نا اكل الا فعالا

 قلاسو ةءارق دنع كلذ نولئاق ركلكو 0

 . ءافعضلا سوؤر ىلع مت رصم رمأ ىف ةببصللا نا امحو

 0 لا دونا لع اهعؤقو.نم هد ا ما 8

 اجا اا لاوعألا مسييلا ةلو كو 0 ا كدا

 نيل ري ل وفاحمل الزاوسلاب 3 مصم نم ءافعض و رصم َنَعغ

 لاضألا فرشأ نم نا ابنع نناجالاكتلوأ فرعولو

 ا كام ده همام لاب قل نعال نئايعلا لجو
 دل اال ل  اهرفلاو ةئاسلا هده اهراماع اج

 ماوه ءاشب اكاهزيوما ّق

 قوف نطولا نا انتموكح لاجر نم ءافعذلا مبف ولو
 ار 01 ع هل ضواحألاو هجلع ةقفحلا ناو رض لعل
 رصم رومأ اوملس اوناكامل ٍبالاؤ مالا ىلع ةدفشلا قوف

 املا وعشنو داللا نوير اهموصخ داو اهئادعأ ىلإ
 احلا تناك مالا نم اريثك نا ان نوسثايلا رع ولو



 هاا

 كا هي رصلا سطارقلا تاروت ننال اصم ءةطاصل

 نارام دانماور واع احدفوكتنم ماق لبهف تدعصو 0

 ةقرشلا ردانعلا -0- انا :فامالاو للا ليا

 5 هلا داو ىربك ةربع مريغو نييراغلتلاو نين رسلاكك

 ءاقلاو تاسعا نسدسأت نع ةظلن نوضغي ال نيذلا نمرألا

 اوقاذامو لالّقتسالا ىنعم لبق نم اوفرعام مهما ىلع لطحلا

 ةيبنجالا ديلا طلست مدعو لمعلا ىف ةدحولا ةوالح 0

 ةيودخلا ةرسالا دبع ىف كلذ ةوالح ملأ منقذ كم دالب ىلع

 لين ممل لوخم قح محل سيل مهلاف كلذ نع الضفو ةعركللا

 ىلا ليبس ؟ل سلو قوم اربك ؟قوتل منَ امأ مهبلاطم

 اهنةنامتسالاورابوروا ف نئانطسا شت راع ا

 ةتاعأ يلع هيف عتسايس ىف فو لع

 ني دالض بسلا دقن ىرعلا تال عا

 ءانبأ عداو اريثك اريخ لماف كدا لذاك تلا ولا

 لكيف ممسي ايلاع عتوص ن وكيل كيلا مامخنالا ىلا كتل

 ( ءاجرالا
)) 
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 صم ىف نيقداصلا نيبينطلا ددع ناكل » لوقأ مولا نأ
 «ديعلدبع نم تحب تناكل اهف ءالخدلاو نيقراملا ددع ردعب

 ةعيفرلا صان ىفءاطسبلاو ءافعضلا نييعت ىف ءالبلا لك ءالبلاف

 كيضلاو تاراكإلاو اصلا رد افك الا داما داشإو

 0000 1 ني حوف قف ايلا لك
 ابعضوب رصم نا ( رصم ىف هو ) نورد. ال نيرخاو نطولا
 هل د نكت نادت عدلا

 جورخو مدالب ةبرح نوررصلا اهأ نودرت فيكف

 مو ةينطولا متابجاو ا منو رايد نم زباكنالا

 اول ملول اذه كر 0 لا

 ةنيتللا ضقاخ ام ؟روما نم انلع ضقت ةءرباكي الا دئ ارآبا

 لالخحالاب نوضار كنا 1 وبانل لوقت ىبف عقاولا فلاخمو
 هل لح ملا ايوان دو اجا قا اجا ؤفأ مياب ف نولجش

 متسل عنا ةراثانل ركذنو يسنج ءانب ريثل كهركو ركو ؟تد ىف

 1 ا ًروطو ب امنقث مضت نا ابوروأب قيل الو ءافكا

 اليبس لضأ لب شوحولاكمترصل كرايد اوكرت ول زباكت الا



 ىف تأرقام دنع ةشهد وظعأ تش تشهدلا نكلو تيرختلاو
 ةظلسلا ىلع اهديب ضيقت ا ا ريخ ديا ردنا

 نا تمل امل ىشهد تدازو ديفا ةئاصفلاو د
 ئزصلا راظلا سلخ وه ىركتا ةسلا م1 05

 ةييقللا و درمم راظأ نم رعأام لعب ىلا

 ىح لماع دهم ةسارد ةلأسلا تسرد ويلا كلذ نمو
 ةصالخو ءايشالا تايمومتو لاوحالا تابرجام ىلع تفقو

 قىزو علاطلا ءىبت للم رضم نا وه ةداسلا ابها هسا

 ردي نجا لالا ةيندلاو للا طربا سا

 روبظلاو ولعلا فبحو دانتمالا ريغ نوفرع 2 لاجر

 نيلخاذلا نم وأ اهئانبأ نم ءازوسرصم نم موقو 6 ماقتالاو ١
 نع نادوسلا اولصف :مهف ميلثم ركذب ضيراتلا تأي مل اهيل
 - ةيومسلام.أ ومدقاو»ء نثن اك نم ودل | كيوم

 ةماعلا ل اصملا لع ( ةيمستلا ىف نوئطخم مهما لع ) ةصاخلا

 ف 00 ددع ناك ول'» لوس نوبل ناكدملو ةيشلا

 « ماعلا ةديس ةلودلا هذهتن اكل مويلاهيلع وهام فصن اسن ُُش
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 دال ل. هرومأ رارعأ نم كردن امانؤ ا رع
 ىف كلذ تدهاش امي رص ةلئسع الغتشم مهنم ليلقلا لاخا

 تبأرف مايالا هذهىف ف مماوملا ضرع تي ود قالا ماعلا
 عيضاوع 0 ب رع قفار تيفال نم فلغأ

 ةرصنو ةيرصلا ةمزالل برق جارفناب رشي ام انحارج

 ةميلو يف ىضأملا نينثالا موي تبقاال دقلف فيعضلل ىوقلا نم
 بحاص اوفليم نايسول ويس هرضح اهلا وعدد 5
 داو ةناسلا لاجرب نم اريك (نطولا )ىراابلا ةديرج
 ريرحتلاو ريبحتلا ىف ىلوالا ةناكلا سراب ىف ممل نيذلا
 0000 1 كمل را ناشن اليوطت تيدملا [تيتاعو
 هلا ةرمحلا ايفا رح م مالكلا اندب امو املاحو
 ماق تح بئار لاو ىئاجعل نم ماعلا اد زلكنالا

 0 نيرضاملا ارك نم سيدأ

 0 رسب تدارع مانت لعأ نك ١ م قىا)
 لينلا ءىطاوش ىلع مهتسايسو اهعالتبا نودبري اهنف زيلكنالا
 ءانتلالاو راتفآلا يف رصعنت زملا نإ لك فة مهسايشك"



 را همسات عايض نم مهمدل 7-50 نونيدم مث نيذلا

 نيل نيتم سانا لع هدايا نسر اسلا سس ل

 رك ءايبلا رابك موق ناو ةيلا تلال ميوقلا نيدلا

 ةيقداصلا فصلا ءاشلاب .باتكلا ةريمو .ةديفلا بعكلا

 راطقأالا لغأو نع وه رطق ةمدخ ىق

 ةداعببلا انتمأو اندالب بينو انلاما شحم نأ "هنا لاس
 ءانملاو

 بلا حورب ضئافلا باطخللا اذه تضضف نأ دعب

 ثينك هه رش لاماوةريك نام هاك و: نيدلاو صا صال

 تيسلا دز, تزظتناو هالك قعاتسوم لالا قدرا

 هينو وأ قر دال اهددع ىف ةرشان ما رهالا ةد.رجن اذاو

 ّ هضااو نأ أمم ا 2 ١ هملشب ةلاقم املك 30

 اوفرع اياها نا قمرا ىودق دك 0 ما

 اوكردأو مهلاوحأ نم فرغ ام انلاوحا نم ماعلا اذه ىف '
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 باذعلا هلبق نم اهنطابو ةمحرلاهيف اهرهاظ متبج روسك
 0 هد كوس ىف كبلا مرآ نأ كير تنك اذا

 ف ىراخا كنك ىبتن اعط داك ىلا ةتيانلا ةراوصلا نم

 انه لع دلل

 ك5 طاق يراد لل نها ناالا قا

 نق كف داو ةءوبحلا ر 0 0 .

 تب رخو انتوا وادعتسا ميلا رد و كلا فرح

 آو. ديد نم ةشقانملا طاتستا لع اج رطو ةنرصملا ةلكسملا

 ل ناك دم امدهاشام م ابالا هذهىف ةوق ىسفت نم دا

 ةكرملا هذه موا ىتح 1 هدالبل لماعلا نوكي نأ ديرب هللا
 ةجاح يف اندالب نا ةبح نم مقا كلو ةلثامحلا

 امي ديعبلا برقي ىتح ةريثك ةيرصم مالقاو ةنسلاو سوؤرل

 نق روعشلا رشتتي نأ لمالا ىلو . كرا نم ملاعلا ىف هندحم

 بوعشلاو مالا ىرر لام ناو وهب دان عي ىذانعلا

 0 1 هييط و هضاملا تناك اطيرم مداخ عيطتسي ال هبودنو

 دالبلا ءاينغا ىلع سجن كلذلو.. دوصقلا ضرغلا ىلا لصي



 0 55 ع

 ظ اعط وررا ابعد

 ةطختلظو لاونملا اذه ىلع لالا ماد اذا هناىف أسمالو

 ىذلا دسالا كاخا وم مم دم اا تدك
 موق ف نيفصنملاو رصم ىحم تا و اس لواحي

 « نييرصملل رصم »

 لماك قطصم

 ه.ه هنس وأم ١8 ىف سراب
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 موحرملا نمتملتسا مه هةنس وام. سيما مون فو

 :ةفءاجااك

 انه تنسي" ىلا ةلاقلا تارتدق نوك ناد

 وجر انا رشت تناك اذا ئصقاإلا راس سا
 نادوأ ىال اهف هتنارام اذه لعالا فى رك

 لعأ م” مبحأو .ىلإ شانلا تررتأ تناو كبار

 مامب مويلا اورعشب مل اهلهأ ناك اذا ىتلا ةزيزعلا اندالب ةاجنل

 ةيدلكتالا ةسايبسلا نال. ليقتسما ىاورمسي نإ



 دي هرا كحل

 ا 11 اذ ىنووسلا لاك لافقاب انددتت انرتكن ا: ناو

 لودلا ىلف ى هقالا قرشلا ىف اهللاصم.دض ىنرح لمح

 حمال ىتح ةصرف لواب رصم ةلئسم لح ةدحتملا تثالغعلا

 )» ةيزيلكتا ةريحم طسوتلا 1 حبلا

 اهزوفب احرف تركس نابايلا نا م. لوقا ىتاف ةلمججاو

 ىهو ع امظع سمالاب ناك ىذلا اممصخ لع اهراصتاو

 ةحرفتحبصأ ثالثلا لودلا ناف اهمنامأ لك ول, موبلا ديرت

 ف مويلا نيعماط نورصتتملا حبصأو اهماما ارتلكتا ةسايس

 0 1 ثم ىو 3 أ ةلاسملا ّك -_ مهنامأ 0

 لئاسإلا 0 0 مولع اهدقحو د

 اذ ةيمسرلا ماودلا ناد» ةضن اه ةلئاق نيلر نم ةيقرلا

 مانمت دعب ةيرصلا ةلئسملا لح ىف ثالثلا لودلا داحتأ لمؤت

 نع ءالاب .ارتاكتا مازلاو ىصقالا قرشلا ةلأسم ىف لضقلا
 ةفطنم ىرصلا رطملا لعجو اهدوعول اما احلا ازا ىداو



 كلل و

 لك املا قات قلاو'انل ىعت ادنرطس نهب ىلا:ةلايا هذه لدم

 نكلو - اسنرف ىنعي  .اتاريج برقأ نيرو اننيب ةيدبالا
 أ ةسم ىزأ دنس ىلا ةهك نطيصاقاقلا قدا

 علا 0 ىلا رصم نأشب ةشقانملا تلجأ اذا ىدلب مدخأ
 هده ةيوستل صرفلا 2 زمنا هم مقفل لما فاد

 زاجتاب مايقلا اهعم اننكع ةيوسن ”ناشلا تاذاكر دلا عم ةلثسسملا

 هيرملا كفا نراك قي دا اللا ل دوعو

 كييف جيرخمالا ةلئسم انام اندوعو قاف ةضخب ةيسايس ةلأسم

 « انثالج دعوع معلا ريغ رخآ ءى ل

 ىضقالا قربشلا ةلئسمت نا تلق اذا امض ارا لور اذه

 نمرتك رطل الات هجو ناب ةليلجةمدخ رصم تمدخ

 بلاطل ىتلا ىه اهدحو هن وسن رقلا دثازا تسلك 2345

 ةيسورا دئارملا نكلو ليلا ىداو نع ءالجلاب مويلا

 قو -اهنم ةريغ مظعأو ةجحل دشأ تراص ةيناملالاو '
 دّقلف كلذ ىلع ةعطاس ةحح ةريخالا ٍّيسفونلا ةلاقم ةءارق .

 هصخام ام ةريطخلا ةدب را هذه تلاع



 سلا

 هده 1 نكلو. تسلا ديعت زورسلاو رورشلا دس

 مدقا ال ىناو كابترالاو ةريملا وه دحأوىنعم الا تاضقانملا

 نا هب نيسلا نداعأو م ملعأ كلذ ىلع ًاناهرب ءارشلل

 درتسينابايلاو نيصلاةلثسم كابترال ًارظن هنا » هيف لاق ىتذلا

 رصم نع ءالملاب قاعتملا هلاؤس ىزلكن الا ناملربلا ن

 د 0 نا حلا أده نافذ

 اهنأ ًايمسر كلذب حرصو رصم نع ءاللا اهلاّؤس ىف هتيغر
 ف 000 هاجت برطضم جرخ فقوم ىف
 هلا ةلثسملا نع ةدحاو ةملكب سجن نا دثنيح اهعاطتسا

 5 تاي راغارلخا ريك ناد يح اباد اصوضصخل
 ىذلا ىوقلا رايتلا اذه عم ةقباسلا اممطخ ىعاهرارصا ايمسر

 ةتاطم ءارقلا نكرم ايفنامم قرع ريغ ق قفدح هارب

 مال لا لاب احم ىناا ني رثكم ريل تانك
 هبررعت اذهو ما,الا هذه ارتاكتا زكرم جرح

 ال يراك رد رع ا يط حرف طرت نا

١ 

 1مم كلو فلوودبو مورد ريسلا هدمع دارأ دل قافتالا



 مات ابعنتا ل! هتطخ ءارو نا هبالمزو قد رق دروللا

 ايسورلاو ايناملاو اسنرف نم نويسايسلا مويلا ماق دّملو

 ' لكل ح ىف هب نيلماعالا مهلاخا ال ديدج .ًادبع نوداني
 ةلزعلا تيضر دق ارتلكنا نااع »وهو ةرضاحلا لك اشملا

 لوديلف ياض نم كلذ تارو. نابالا ليكتلا سد

 ريغ هيف اهلاص نوكي لكشم لك لح ىف قحلا تالثلا
 « اهمأر رابتعاو امتراشتسا نودد ارتكتا خاص

 نيود عم ايسورلا لثم ةيوق ةلود داحما نا كشالو

 لك لح قاناملاو اسنرف لثم .ةمظعو .ةوق اع ناصتتيإال

 نال ارتلكتال ددبم رطخ مظعأ نوكي ةيسايسلا تالضعملا

 زيماتلا ءانبأ اصمل ةضقانملا لك ةضقانم لودلا هناه ملاصم
 مه ددسللا رطللا ذرب نورعاش مقا نيك لاو

 ةرضاحلا ةلئسملا يف ةريملا نم طبخم مدئارج مويلا ىرتف

 اسنرف ملت ةراتق ءاوشع طبخ « ىصقالا قرشلا ةلاسم »

 بفسالا ربظت ةنواو ايسورب أم انيحو ايناملا فنمت اروطو



 و

 ريطللا ,ىكشلا اذه ىف زياكتألا ةسايسنا ىلظ ىلعو
 لا يالا املا للا اورو اهنرفو انامل تعد كلا: ىه

 هزل يش نانا كلا نع لا د ألا ءاهو نال دنض
 يلع و هدب عذاب نيصلا تدعاس دق تادلا + ةؤوبشملا
 لو كك املا فا داخل ىرخالا دمر يلا لودلا نب

 ةدورتم ةريل ةرئاد فتقتو !توعدل ًاعيطم ًاعيمسدجم ملام
 اريخأءامضنالا تا دئدنعو ناباملل رفظلا 3 - اه ها َّى

 ةيرحبلا ةلودلا مويلا ىهو » نابايلا ءاليتسازا تملع امل اهلا

 كالمالا نم ميظع ءزج ىلع « ىصقالا قرشلا يف ةبوقلا

 لف ءاودلا ىلع اهاعجنو امظع أدي دهم ايسورلا ددبم ةينيصلا

 دلالا ودعلا نابايلا ريصي ىرخأ ةرابعبو ارتلكت او دنحلا نع
 ) ديحولا اهمصخ ايناطيرب تناك نا دعل ايسورل

 00 يا لجل ناجح فوك
 وعدبو ررضلا مظعأ ابوروأ ف مهم رضي نابايلا مديضعت

 مهغاسم طبحم كرتشم لمع ىلا محل ةسفانأ ل 3

 لأب ىلع رطخم نك لب مدض بواقلا يف داقحالا ديزبو



 دل

 نم هيب رشا ردك ترا تانك احسن 3
 اهمسر ىتلا ةطخلاو هلمع نم هحايئراو هتحص ىلع نانئمطالا

 موب ءاح امو دفان ريص ائيش هل ارق نا تر او .'هسفنل

 ةديرج تفئماتف ىرصلا ديرلا ان ءاح يح هياوب 1 تسلا

 وبام ؟ء تبسلا موب, ددع ىف اه.رشن هل ةلامم اهيف اذاو ديؤملا

 : ابصنب ىهو

 ىصدقالا قرشا

 4 زيراب نم ةلاسر ف

 هانم الا اوروأ ىف ةساسلا لاح )

 نم ةينابايلا ةينيصلا بورملا هتيتأ امون ىصقاالا قرشلا

 نم راظنالا لكةلأسملا هذه تلوح دقلف ةريطملا مساتتلا

 ىتح رضم ةيمهأ ف تدازو سيوسلا لانق ىلا (روةرارو)
 رام ةيزصلا ةلأسملا ل نا ىف نييسايس نيب فالخ قبب.
 ةيضرتلا ىف“ لصفلا دس :ثالثلالودلا, لع بجاد كول
 ةينابايلا



 دل م9

10 
 محلا قيدص ابقتسا يفت دجو زيراب ىلا تلصواملو »

 نيبرصملا صلخا نم هريغو رمدنلا وادوم خيشلا لضافلا

 انهو ) كازاب عراشب .اليمج اقدنف اوت تدصق دقو . رصل

 ماا
 فق ام دنع حرشتيس كردص نأ كل حرصأ ىناو

 ا د ا انل زع ال دالبل ةمدخ هلمتأس ام ىلع

 نا رع ع ايدك هلق ةيساس ةوورم ىلع

 هده ىلع لوعقو ني ١/ باونلا

 ل انا لال نرك عد رثك رع انا ةضيرعلا

 ميظع ريثأتو ربك
 در دك نع دل اننا ميذت الآ كنم وجرأ يناو

 <نامكشلاب مكجم اوجءاضق لع اونيمتسا «عركلا ىلا كرم

 صلخ لا كيخال هللا كمادأ

 لماك قطصم

 امه ةنس وام ١؟ دحالا



0 

 ل لييبس

 ؛قلعي, اغوشم ناطيشلا 0 < ىتلا ندايملا هده يف اع

 يم

 و 2 نرخ كلا راما ذأ دعو كاد لاس

 كك رحت« ضيي.الا هل هليدنم كرحي 0 ا( كدا وهو همام ل

 دعبل لاخ ى م ا لا اندحأ رظني الر امو مالسلا ةيار

 انيحور لاصتا الا
32 

 تن

 بافامو لالا رك لانو راو ند رو

 هدرفع وه لهو ابماوج هف رعم 0 نقلا هلع نم 0

 هنوقو. ىطولا.بزملا لالا ف ترك دتفاا هدالبل لمع
 هرخداامنوكي نا دال هناوءاملعلاو ءاينغالا هفوفص نيب ناو
 مكَذ دق نك د هلآ ةعبلا 1 لع اذ وقوم لام. نم

 ليل ل عل ل لا يل هيلع بزملا رايتخا

 ع [اودهنم باخ نك 1 وي كوصو دمنا تارظنا
 همهم ةنس وام ٠5 تببسلا مون ءاج اماذا ىتح رخثجا نم ا

 هيف ءأح دقو ةريثك ةيلئاف لئ اسم هفاناطخ ةنم



0 

 000 دل ىرا رات هددإإلا موب ىردنكمالا
 اكول الن لسيس دايو  داجيم رابع لع هتنظ ىذلا”رئملا

 0 رتل ىلا تصل البج لاو ناجتالا
 تسنأأ ىل لاقو هللا همحر كحضف لمع داب ال ةهزت دإب هيلا

 نووك نا هللا ترختسا قلاةلسملا كلن « ةيرصلا ةلئسلا »

 تامولعع ةيضاملا ةدملا ىف ىسفت تدوز دقاهو اهنع مفادملا

 يود ترا رغو ةيسر ةروكك انك تعلاط ذأ اهنع ةج

 اذه ناف ىخأ اب شهدت الف . ةيسايسلا اندالب رارسأ لك لع

 طر رك سيراطم هلك ةوكاسلا عو هنأ ولو قيرظلا

 درع ةورع ىف رام نإ ا دعحم اهيديص العن ملعت قداص
 نم هدالب مدخ نم سانلا ريخ ناف لمح لمعي نا ىرصم

 » بعصلا قيرطلا

 لدا اخلاو يسم ىلا لرقلا اذه هنم حسمت

 فيسلا ناديم ىلا رفاسأ ىتا هل َتاَمق .:رنيكلا دمملا باوتأ

 هاذ ةسدخ ىف نمل اذلكو مقلا ناديم ىلا رفاست ا

 اا كل ع انزلاو طلو هلكاع و م ايال وح انعم



 نه دلل ويس نك رجا ع ف سل
 ليمالا املا فرش ال ىلا ريشا ل رح

 تناكر يمالا ومس ةينطو نأ .ركلت ال نم معن : نيعم ناكش

 رمال ومس لخذ ام نكس .ةلائلا تيا هسا نا
 مبثثحو مدوعو ىف زياكت الا بدك يسمغلا اهلا قاس بق
 ىف ملأت, داما مبصأ ىتح ةحلصم لب مراثثكتساو مهناعا ىف
 70 مهماين ءوسو مهملامعأ سرما رص

 ةريجو امو ةلزلتبالا متا رحل فال يس
 ميشلاو عيظفلا ب سلا نم يسريعلا تاما يم رع لا
 يل ناك قبام » لوس ناك هللا همحر ه 02 مين

 « انقومح نع انعادعأ فونأ متر

 نت

 انت نت

 ةدايبلا ىلوالا ةطروالا عم ابان سلا لاو
 ةطحلا ىلا مجرتملا ىتتفارف هك ةنس ونام ؟ سيما موب ىف

 هنأي ىلذأ ىف سمه قئاقد مضي راطقلا ريس ىلع ىتب اذا ىتج
 رغتلا  .عرم رحببس هناو 0 ل ريشا لع نسيلا دطو

527 



0000 

 7 د13 كلانو همراسوالخ لج ر رسم قراعلا 0

 1 فو نأ هللا لآن ا دال ىف ةماقالا ا

 نا كركم هل اع قرشتسم نم اهرظتنن ىتلا ةمدحلا

 هأ « كدالب فا ىلع
 كك

2 
1 0 

 تنل 03

 0 موم تا لاع توصن موحرملا لاق نا دعلو

 (لأع ا هاا قفص 0 1 ل و

- 

 ناسحتسالاو ميجشنلا تاوصأب فرغلا بن اوج تحضو اي 0

 مالسب ةليللا تمثا كلذ لعو

 ١١ تبسلا موب ىف دالبلا لكتوليد ويسملا حرب دقو

 مجرتملا هتمدعم قو ريفغلا ا هعدو ثيح ١855 ةنس ليرا

 ءانيملا فيصر ىلع

 نيذللا 0 ظيغلا رادمم نع ءىراقلا اهأ لست الو

 ست ورسم نانا اذه ةزابز لالتالا لا كا

 00 د دروسا عدئار ىلإ اووعوأ دقق نييرصلا

 )ا وددجلا ويس لع لّيختو نينطولاب منشت ناو ءايح الب



 هدام ةرازغو هتحح موقد هذالب قل ماظل اذ

 ريصن قواو دعاس ليك 190135 نر اا

 ةراقلااو ىسق ع نق نع ردا نان

 ةباولا هذه او رضع نذلا اوناك ءاوس 0 انارخا

 يتاخر اوطأ لك ف تفرتعا ةمآ ءانأ اننا - اهع باق
 انوعناكودولا اهدالبلو امل ضاخاو اهنلا نسحلأ نمل ليم
 ءوسب اهمايك ىف سمت نا نودد ملاعلا مأ نيب ابلمت ةيدأ يف امل
 هدادحتساو زصم هنرايز لع ىئاثلا تانج ةزبللا ان ركع

 نس الا كل سل 0 اننا دلل هرطا ىلا

 اندست ١ درا ف را ناءانند وع ينل ةفبرشلا ةنوسن رقلا

 .ايندهو نم مدل | هفف ضمنت قيرط ريخ ىلا

 امدخ ةيوبجلا انّتمال اومدق نييوسئرفلا نا. معل

 0 ع قبت اك ىرصلا خيرات اها ال تالا

 انت نبأ رودص ىلا انرودص نملعتشي

 ككوعد لعان دا وف يمص نم م ركشت تكانلا باحر

 داوقو مالقالا بابرأ تعج نا ةاوعدلا هدهةلمللا هده ف ان



 ظ ان را ع ل رام مضحو

 | فوقو هيرصملا ةلثسملا ليضفت ىلع - نقار دحلسا فركاك أذ

 .قمحلا ةدهأ حلا نع امف لها 2 امانا رعأ

 0 1 ءاهز لسع كت ولتد ويسملا ثكم نا دعبو

  اهفاعدو ةيردنكسالاو رصع ةمبم ابطخ اهلالخ ىف قلأ امو

 لبربا ١١ سيما موب ىف ىريك ةميلو ىلا ًاعيمج نييفاحصلا
 2 ابصن اده ةيطخ مجرتملا أمف قطن حا

 داما تاي اببأ

 0 كلذ امعاف م ضب ةليللا تفقو اذا ىبا

 ظ هداهم باللالا رجس, ىذلا تيظلخا تنسسأ ١ اول وقلاو ضداخإلا

 يبلق ىماخم يذلا رورسلا نكلو ةليجلا ةوسنرفلا ةغالا

 ظ دقت ىلع قانيميس كسوف 0 اما ا رآ ىذلا جان .الاو

 نان رككارسضحلو الو ءاءركتلا لك وليد ويلا ةنحتلا هذه

 مدق ىذلا لجرلا كلذ وه لكك واخ ويس نا معل

 ىلع فقاو هبال صالخلا لكب, ةيرصلا ةلثسملا ل

 007 ةلانلا ةياسسلا رئاودلا ف رودنو راداامو اهرارسأ



 جا كه كلل

 ون رتكفلا م« رحبلا يصر لك ةليفتساف ييشلا

 هاص نا دعبو ىلاتلا مويلا ةحيبص ىف نكصضلخملا نيب رصلل

 اواك نذلا نيبرصللا هناوخا عيجج اهل مدق هتنيرق ةديسلاو
 كاوا

 لير الو نسل رع حيل كا ىلا

 نم ناو طا عم رغثلا يف اسن رف لصنق
 ْ نييسن رفلا ءالزلا

 ثيح ةيلصنقلا هتنيرقو لكت وليد ويسملا كلذ دعب دصق

 سيربسك ألا راطق ىلع رغتلا ربظلادعب احربمث ءادنلا اهمالوانت

 قحاهوقفاردقو ىرصلادفولاو مجرتملا امهتف ريو ةرهاقلا ىلا

 هناحور لك ىف لكن ولي دويسملا مجرتملا قفارو لاتتنتت وك ليتوأ

 مهمدقم فقونيررصلا نم نس ريثكلا هل مدق و رصع هياودغو

 ريك امازكلا هومرك | تدللا طرا سا
 امظع الافتحا ه اولفتحاو

 حا انهيدص هل مي ىلا ةيلاولا ف هب تفرعن دقو

 ةيديدملا ةكسلا اياضق لق سيئر لالج ىدنفأ نامع موحرملا



00 

 كلج ةيدابلا 0 ىنبد بصع: ىاف ا هللا كوضفلا 006

 0 ا ناكل هد ا الا 0

 .لرق 0 0 مللتحا ل دعل 1 اولا 0 15 لع

 ا ادهم ةيلاطلا ىلع مويلا كلج عاد 07

 ركع فرع ام عم ةئس :# هب ةبلاطملا نع مكس زا هع

 .نجاووقح لك ةزواجم لب قوتملا ىلع ةظفاحملا ةدش نم

 هدا هم رقلا تطاول لك نوغر مك ن1

 راك بتاكل ك ساقنأ ا 5 امجاداٌؤفلا يمص نم نودوبو

 متدرأ دقاف كلذ ىلع ر 1-3 0 مولعلا اة رد ءاغلا ىفانلو

 متلسرأف ان نددلاو مك رصنلا روس دقلا ١١ اذه 0

 اا 7 نع ما ىعاوملا مكتلادع ءامملا رجا

 ةمكحملا لظ ىف) ايالبلا 0 اني 1 كه داصحا
 نوعجار هيلا اناو هلل اناذ ( ةضوصخملا

 موب ءاسم ىف ةيردنكسالا ةنيدم ىلل موحرملا رفاسدقو

 ا كك واح بسلا لابقتسالا هد ةتس لسرام+ © نسنملا



 ا جا

 ىلمك فأي ىلهدابشلا ىف” نسما دس
 نال هدلسو قلك يش دكا دع

 لهو . اهنا نون افللا ناوق رد د زلاكن الإ نأ ا ماعلل نهرب

 5 ةكح . اهاوه ءاشي اع محم ةكحمب موقاي 0

 لهو برمضلاودإملا مد عا عدجو نذالا م

 رناوتسدو ا 0 م ةمأ نا خيرات :لا ىف موقاي مار

 نوصتلااببأ قملا ةلك انوعسسأو نيعرشتلا رشم نوح

 ىبرلا ل نكس غلب دمف

 باع ةكحملا هذه نولتحلا اهم :نوكب أم 3 معن

 3 نودصمتو هدالب ماوصخ 8 فرعل ا ىرصعم ل

 مادعأب لقن نا لاوطلا سننلا مهعجسل نيينطولا ةناها .

("77 [|1000 114101 

 مهم نيريثكا

 ساسالا مضو هكدا هدي نوديرأ من مذ معن

 ؟حم ةيدادبتسا كك ادع املادباو ةيلهالا مك احلا مدل حاصلا

 ةديدجلا :مكح هب يجن ىذلا نواقلا سفنب :

 ف ديهللا دهملا ني دو كلذ نوديرب ملأ 4 مثلا



 ال جوا
 ةدداب لع ةرطيسلاو م ركيلع مكملاةلسل ان 8 ءالكعاب

 00 ا عم 0 ناتالي

 ةحح دالبلا اولتحا دملف سفن زيزع الك لواطيو ةمرح

 د اة را إلا لداخل مرات يف سيلو حالصالا

 ,كالتما زيلكن الا دارص نا ثداح دعب امداح هتداوح قطنت

 طسوتملا رحبلا نم اهلهأ حبسي ةيقيرفأ ادنه اهلعجو دالبلا

 مهكديلولاو خيشلا دجسيو زيماتلا ءاج ارك دس للا منانم ىلا

 امظعتو الالجا

 ثداوح نم ثداح كوعلا | كهفحصم لع عرس ابل

 هيبساق هبرض ءاج يذلا م ويلا ثداحم ديشتسن لب ىضاملا

 ارح نوؤزلا ع مقولا ةديدش ةّقعاصو سوفنلا ىلع

 لك ةبقامل تئشنأ ىلا ةدادنتسالا ةيفرعلا ةكمملا ثداح
 ! اووف تحل اخد.ال اباقع لداخل دونم: لع ىدطا رم

 0 ار ارسل أرح تفراذأ دعل 3

 الانام ءادبو نفط لك ريمالا ةدس ىلا تهجوو تقرأو

 رعاشلا لوب ةعاسلا كلت



 لك اهلجع نم الا ثداولعا نم الو اهنايلظ ريغ م 7

 تدم حالصالا ةححب دالبلا تءاج ةئف ىدنأ كلذ

 اهاوه ىئاذل ةاجل تعاطتساام تلدو تريغو تان

 ىتلا قعاوضلا هذهام اهللأس اذاو اهانم غولب ىف ةبغرو

 ؟حورج مارصو عت وادأ ةرودأ ىه انعاتلاق انيلع اميحا

 بارشلا ىفمسلاكتل تمضو الاو نوكسلاو رضا اهارسا

 الو تاهرالاو ددبللا الا انسه ال رخص لاقطأ ا
 اذاو . راضلا نم مفانلاو دسافلا نم اصلا زيي ىلع انل ةوق

 كلاسي ىدلا عيفرلا ىناطيربلا فرشلا اذه ءادن ىلا. اهانيدان

 مرومأ نوسوسي اهئانبال دالبلا كرتو رايدلا نع ءالجلا

 كالو أ وريملاب نييرصلا رشعم كفا رتعا لكان تلا مهسقتأ

 اة نورت كدالب نمزيلكن الاجور قنويغراء دا

 قعاوصلا يلع ناسر الف 9-0 0 مهلالتحاو ينيب مدوج و

 ,ولق نهم فاصملاب ؟تيمر الو نورءشنال ثيح نم ؟يتات

 زاك الا شط ماع اذا م ؟ةانادجو كدتو ره

 حاجو نوح ىلا مترلخأ ناطيربلا ةوقو
20 ١ 
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 نفل ٠ تدعم

 لع مههنح ل نم اوهمحت نا نيلتح ا ةداسللو

 و مدض تارهاظملا ديزنس اسنرف ىف نررهاظتلا

 ل معلا نأ نادسينالو مهتم ايوروتال نيملظتلا
 : تمررق تأ لكو كلذ لك ةمعا نيهاربلاب

3 

 انك دن

 5 يف تمقوو ثتدعفو دالبلا كيناق دكو

 00 اع رم صورك دروالا ردصتسا ذا

 دولنحو طابض لع ىلاهالا نم ىدتعل نم ا هصوصخم

 2 مارهالا امرمثنو ةلاسرلا هداه مجر 0 ا ءلكن الا

 : : ايصن ادهو حلات د نسرام 34 خوال ل

 نإ لالا 006 اوص

 ناضمو 5 ا ريدإ م ف قعاوص نم هلل

 ادا ارا ال كراذت اداوا كانساالا ام ىو

 ا دأ ى دج نابل 001 0 ا ازرو. باحسلا

 فرعل الو اولا تا ذذلا اذه تان لاب 0



 مم

 ملع دقلف اراطاخ اونكسيو الاب نولتحلا ادب نكللو
 ديعولا مديزي الو زيماتلا ءانبأ محل هرمضيام لك نوررصللا

 ةينامولا ىف ةوعو نضلا قانا

 لاددرت نساك ند اعلا كس

 ناو ةنادم الط ةسئالا نا ىلا اوما تل

 انضالخل انزل فراج اي اسد ل

 لكن ولي دويسملل ركااش انلكو ةيلعلا ةلودلل اهتقادصو رصأ

 ىهظعلا هت انعو ةيرصلا ةلأسملاب ميظعلا مهمامتها ىلع ثالمزو

 نييرصملاو رصع

 ىه ىهو اسنرفل ةبجوماانلام ١ كيك اذا سدح الو

 (نواتكو) 00 رماللءا حالا هد ونجح ءامدن تعرب ىلإ

 (سرفتا) ىف نييكيجابللو ( نيرافان ) ىف نيينانويللو
 نييدنار الاب تبحرو ( ونيريفلوسواتنجام ) ىف نييلاطياللو

 ةلابو مس ماع دعن نين ولولا تنسو في

 ةايصب ةيرللا ةرييظاما لعيط يانا
0 



0-0 

 نا ركلا 10 ىيدح لع هدر 2 رصم

 اع ءاتيقاعل ًايرصم تناكلا كلذ ناكول ) .لاق ثيِح ميراب

 تابوقعلا نوناق يف ةديدج ةدام عضو ددرب 00

 هلق ردح دكاررسا ىلإ لف 7 ئرصم 0-0 أممف كروم

 ( ةقاشلا لاغشالاب وأ درطلاب ىقاعي زيلكت الا نم ديس عم

 ةلوذلا دمتعم لاح ناسل مطقملا لوق ءارو 0 ىو

 ليا رلخا قار لع 0 لان رم علل ل صم يف ةيناطيربلا

 رغالا دولا ن 10 لع كاد 0 ءرب) هبووسل رفلا ةببرعلا

 دو لا م ءم زيلكنالا ل رهازلا ما 2

 ةمالا نأب 3 نيلتحلا ةداسلا لع عم من ناللاو 7 نم

 نتقداصلا 2 كد طا 0 3 ل

 اكد لددو ديدبللاو ديعولا نم ةيكلللا نأ لل رمظإ

 اا 1 ةنقلاب نييرفلا لهاا ناك نويلات نا هلؤق

 ءاج نيف نيبو ليوط نرق امبلصغي نيرصنع نيب ةيراغلا

 اللا تقاولاا لااتحتالا نفاق ندتالاو امان [هدخأ
 6 دل



 كلا ل

 خيشلا كرح امم مريغل ةربعو مهل ًايذعت باقعلا دشأ مهبامع

 اده قيمحت ا ك1 هتعيلص ل 0 0 ىلا لياعلا

 رأاب ,ريسلا بلاط ى ىح زياكت الأ ا 0 أ "ا

 أر "البو اهم ةناوهلا ضرك ءاغلا ( ىداصتقالا )

 وسل رايز نييدسملا ةيقاعمو اهءافا باطيف دوعلا 7 نيعدعل

 ىف نوملعت, ( ناريجمو نايجوريشو نايكيكبز ) ءالجالا
 (هللا اهوعأ) ةينسلا اتموكح ةفها ع هلا

 راك اذا لانعالا هلله ءازؤ تشم نوصل ا

 هكا نوع رتل م جا مدر وو لودد نولاز.ال زلكتالا

 نم اوأر نا مو اه ..انيع نومرككي ةيرح يأ لب اه اهركذ

 0 1 1 0 ولا لع اوت

 راسو ىلا وبك اياك اور ناو ميلالا باقملا هيام

 8 مك ناطوالا نع هداعلاو رايدلا ن رع ةيفث اويلط قدصلا

 8 نيف 0 تانج دنع ) بعار ا كدا ا 1 د



 را هذه ريتعت اما ةيوسن ثلا ةيرووتعا.سئرأ ريراب ىف

 ملعتو ف ا نم لك لع ةنجاو هيدا ةرايز هناثك لقاع لك دنع

 الل ل حلا ضرع رع وأ ناك ايزيصتم انف

 مددوت وأ ا ل ا ا عدلا نانا 1ك ا

 ىذلا ىبدالا 0 ولا ادهم مايعلا نيكو 0 6 روق وبسملل

 نييرصلاو رمدل هي رشا روفويسملازاو ايسال 26 اعقح

 زيزعلا اننطو ريم هليمو
 0 كلو اجا نمروف ىيشملل نعيلا نااانلف اذاو

 دال ال داع احل هي رصلا ةلكسلا لج نك ةدعابسلا هم اويلط

 باطلا اذه وه مهباطخ ىف ءىث نسحا نا ىف فالخالف

 6 وف ىرمم لكا قاوقح نم هوك نع داصكو

 ءافولاو اهدوعو مارتحاب امل ىلاطملا نا ثيح ةعفرو افرش

 د11 امالف امرشو اي داتنعالا ناز اهدود

 اهم نظلا ءىبس اماو نابج اما هناف اهتبلاطم نع

 ادلب دمها ع اذا رفا ذاق
 ا 2 ح سراب

 ةرازولا ضلرم نك نيبلاط اودبزاو !وغراو اودعقو زاكن الا



 د 0

 هب مهفنع ىذلا لشم 0 8 ” نابشلا مارك نم ةعامج

 0 امظع ًانذ اضن اك 0 كال

 وأ لعالا مديس ديعل نيبرصملا لافتحا“ رابتعا تاوصلا نع

 لدم لدن 0 ان لي ةفيددلا ن دل | ةبح ةلود ممرابز

 ةليلللا ءىدابملاو ةفيرشلا تايحرالا لع تارهاظملا هذه

 ليمتساا لاجر م نذلا نابشلا || هلال ده نس وفن هع الا

 اننا وحلا نعاوات ىلا حرار تسر نا كلا
 تارهاظملا حيبقتب فتكت مل ةهافسلاو بذكلاب ءىث لك ىف

 نأ تاق لب نشا ف نوب رصللا ام رهاطل ىلا

 ةيقربلا ةلاسرلا ىلع ام باوجي بواجم مل ةيناطلسلا ةرضحلا

 نأ لع .اكي رينو هنن لش اهدنس ىو يلا
 نأ ذا ةفئاخملا لك كلذل ةفلاخم نوريبملا رلعو انملع اك ةقيقلا
 ويسمللو اماع ًاركش عيمجلل ركش سيراب ىف ةلودلا ريغس

 ايردق ةناتشالا لاجر نأ لع ليياحاضا 0 ا

 زيراب لاجر هردق م هردق لمعلا اذه

 قييرصلا ةراز كلدبك شيطلو ةملسا 000



 راك لاو انايحالا ادد نم كلاعأال رتاتلاو لامغ الا

 ل محرتيلو ةلاقلا هذه ىرصم لك 0

 براحيلو 1 ءادع دريل هرم نم نب رشعلا ف وهو

 .. 3250 3 3 05 .٠

 رصمةن راح قى 0 1 ضيباو مولق تدر 0

 موب رداصلا مارهالا ددعو ةلاقلا هده ترشن دقو

 : ابصن ادهو ١ ةد هنا اق 9 تكلا

 للظالا كينيا

 نم اظيغ مظعأو اد ناحل نق[ را يعامل

 نابشلاو ةبيبشلا دض اهمايق اهف تماق يتلا مايالا هده

 الو ةفملاو شيطلا مي قولا رورخ هلا منط تبسنف

 ةلالج ديعب ةرم اولفتحا مننا ع 5 مهل فر

 سيئر روف ويسوملا بانج ىرخأ ةرم اورازو ناطاسلا

 ربتع ةبدالا تاحاولا هذه لتع مايفلا 0 أاسل رف يروبمج

 فينعتف الاو . مارملا ريكأ نم ةميرج زياكتالا ةعرش ىف



 2 11 عاقل

 وأ عوبسأ لك رفاسي مجرتملا ناك رطقلا ءاحنا يف ءابجولا

 نيذلا هينطاوم ءادنل ةسيبلت ميلاقالا يف القنتم 7 منيع بسا

 مدخن نع قداصلا ىطولا قلع هاوتعو اجامل

 ظ نيالعا وا
 ةياغ ىلا ةيرصلا ةلئسملا ةسارد ةطخ هسفنل مسر دقو

 نم بنكي ام بتكي .ءانئاالا كلت ىف ل نا لك

 تح هسفنل هراتخا ىذلا عبق وتلا, ةروبمم ةيسايسلا لئاسرلا

 ةدحاو ةرم هما رش للملا طوال

 لبق ةلاقملك كاذ ذا ىلعَأرَب هتمحر هللاهالوت ناكدقو

 ام بجعأ تنكف هلاأ لك ىف هنأش مارهالا ىلا اهلاسرا
 نم قوأ امهم ريبك ريغ ماودلا ىلع خالا نا عم اريبك اباجعا

 ءاياملاو ةباتكلا نيب هزيم تناك اسي وك ملا

 ندذلا ,نيبلتحلا اه. نطاخ ةلاقم هللا هه ”لع ارق

 اقدام قالا ءانملا لو انك افسش قدأإلا هداف نودجبنال

 اوتبثي + نم هن اوعدخبل للطابلا نابل اوبل يذلا تانلوأ

 كل ترتكف نيش مهل 00 و نيد لع

 رو

03 

 نم دحاام طر



 « نيما ىرصم

 ةيرصلا ةلئسملا ةسارد وهو هلمت ىف مجرتملا رمتسا مث

 ةيسر ىدلا ثدترتلا كلذ اذِفنم اهداومو اهرصانع لكب

 م ةلثسللا هذه ىف هفراعم 00 0 هسفنل

 د1 ل طخ ىلا نواح سلا و ودي صو ةوواق د "رثكا

 ن.ذلاىروشلا ساءاضعا صخالا ىلعو ءابجوو ءاز 50

 اليوط ةينطولا نوؤشلا ىف مهلوادبو اريثك ممن ناك

 او نكمتلا نسال :ةرصلا لعل يك نا

 روصتلا ءاضف هنم لغشت تناك اها ثيحن امظع 0 هدا وف

 : رعاشلا لوق دح ىلع لايم لاحم ًالمتو
 وول لوا تف ا تبطل اذآو

 اير انمالا ىف ميال كني: اذأو

 ” انا قشر رق ىف طولا مولا هكرخ تاكو

 | وتلا ةقوفص يلا اوهضنأ يذلا دنع داندزان:اهقاطن مضاو
 رابكو ميلاقالا نايعأ نم اس الو ًائيشف ًائيش ةكرابملا ةلماعلا



 هنا اوملعي مو ميركتلا ىلع ميثالا ةلجح ليلملا مارهالا بحاص
 ناوصاخا هلوج ممتجاف زيزعلا نطولا ةمدخ ىف قدص
 نوقداصلا

 ادع لار ال تيدا و دودو نر عاسع امو

 الوقمويلا ر 0 نانم مظعأو مفرأ ر ِط رك دروللا قيعشو
 سمالاب هلاق

 قدصلازاصنأو لسا ةعيشن وعدم كانك ول محا لع
 اجرت نا لق درلا ىف اولعمشال نا مهب ردجالا ا
 لاوقأ فرحت نم هوذاتعاام ريش ةبرباكت الا ىلا تالا
 0 ىلاهلضويل : م ىلا هوعفريو ةينطولا 500
 لاق ناف هاردي ذرب ناالا وه ربح رمورل در

 اوربي 1 نا درلا نعاو :كس هيف بائرت الام وهو هقدصل

 كا 26 هي رشح تنازوخ انلاورتشت لاو ىلا
 مويلاو | :.ج ىذلا ناكملاب هءانج ريك . لب نع رصف ل

 نيمناخ انميات كلذ لك نيليذم ثردحلا هيف راد ىذلا

 لك نأش ةينطولا ف صالخالاو لوقلا ىف قدصلا هعبت



 ع 2و. 0

 قملا نع عافدلا نم مزلأو مأ ماعلا قملا نع عافدلا نأل
 مثالا قوقحو ةيندملا دارفالا قوقح نيب ناتسشو سلا

 قالا

 ىلإ بتكف ةيلالتحالا دئارجلا ةشقانم ىلا داع مث

 ةلاقم ةبسانع اباتك المت اشاب هراشي ةيلع فوسألا هميدص
 موب رداصلا اهددع يف مارهالا هيرشن دقو كالت مطقلا

 : هصن اذهو ١456 ةنس رباربف ؛ نينثالا

 مارهالا ريدم زيزعلا يتيدص

 ىف نيلتحلا ءارصن نا لبق نم ىدلخ ىف رودب نكي م

 نورب مهناو ةلاهللاو قّمحا نم ميظعلا بناجلا اذه ىلع رصم

 كفو حيحص لوق لك ىلع دزلا ني حولا ةهانحلا ف

 ثيدح ) ةنونملا ةريخالا تلاَمم مارهالا ترشن اف ميلس

 اهلازاز ضرالا مهب تلزازو اوجامو اوجاه تح 0نا

 ىلع تءاخ اًتداص الوق بذكت اهنا نوبسحت دودرب انوءاجو .

 هيف تيرال ىذلا انثيدحل اتايثا نوريام سكع

 ع الرج مهما دودرلا كاه نم ء ىس بجعأو



 ظ 0

 نعطلا كلذ اهتيموقو اهننطو يف ةيرصلا ةمالاو ةيودملا
 نال لات نيك دم اهدادغأ نم ددَع نا اعلا ىذلا

 ني رصلا يطأ نب سن !رصم ام تنم اا

 ةساج الو اراَقَو مح ةيجار ريغ دحاو 1 ف عبيلع نعطتو

 ارامتعا الو ةفص مهل

 مهتماقاو مهنرئاث تراثأدق ةنانرلاةلاقما كلت نا رهاظلاو ظ
 لدوي اهايس لا 00 كلت تزربف مهتدعقأو

 ليبق نم هبددعتو احرص اماه م هل

 ءا ثا تا 0 دقلو « تادنسلاو ججملا ريوزت» .

 ش ظ انيبم

 واةلاثأأ ةالط ضارعتلا 0 كلذ دع عيطتست 1 كك و

 ةملكب امل لا ريشنا

 نما[ هن ىلاهبلط م اءالا كالت ىف مجرتلا مدقو

 ل هنكلو ةيزملا ماحما م ا لبقف 0 0 ماما
 يطا يدا 02 هنايح لوط درفل ةيضق ىف مفارتب
 5 ا نطولا ة ه.صق يهو هند نإ هحو رطم تاكا



0 

 ىلع اقداص كح بيبالا ءيراقلا مدسي الو . حاصفا ربظأ

 (ّللا مانا انءارزونا مك ةيندملا ءامعزو ةرملا ءارصن تاي

 موا اا اذامو مع زياكت الأ هلوشام ةنئم لوملعي

 اماّقم آلا ماقملا سيل نكلو دالبلا عايض ىلع مهتفاومو

 مهعم انل لب مهمارتحاو مزكسم هيلا لصصوام ىلا هيف مهم

 )» مالسلاو رخآ تقو ىف رخا مالك

2 

 ظ 9

 ا 0 اا احا ةلاعلا هدلف موحرملا رشن او

 | ام لولا تاج تعلم نجا ءاخما

 نعطو بس هلك ادز درو ددزأو ئعرأ يذلا ملطقلل

 راني ؟د ءاثالثلا مو رداصلا د ددع ىف ملمملا 3

 تلثو بس هلك ادر « ةفارخ ثيدح » ناونعل ١656 ةئنس

 0 وم رص نزك نأ ةهمصلا كيت لع قماذ اناني

 ءارق اهم بجعأ ىلا ةشقانملا كانت لالتحالا ديمع ىخأ ةشقانم
 ةديرج نم ةبيرغ نءاطملا كات دعت الو باجعا امبأ ءارهالا

 ”اااالاوأ ةقيدلا ةلودلا, لع قيطت نطو اساع كن رمخ تضف



 ,صبق الا عيمجم ال ءارزولا ةيعب نأ . امستيم باجاف

 زياكت الل نوفلاخن ال بصانملا ىلعا ىف مؤاَمبو ةميظعلا مهتاور

 طوقسلا نم افوخ مربكل مريغص نم مهنوسد, لب ةبغر

 ظ كرذدلاَو

 قرصحاب ريع الر:) تلقو ءادعصلا 2 لع تسد

 ناجر هيف اال نإ لعاو انف ها ضعل دوجو الامل

 ىل هانا تعال ا مكلاجر ةقرعم ةيطولا ساس

 ةمآ دحاو درف ايحأ اهيرلو ماقملاو ىرذلا ىلاع اززعم شاعب

 لوقاام لع ليل ىوقا انا القاو كودلا مرات فو 2
 لموت تالا تان كرام احا جر ةبع صل ادع د

 هللا ءاش نا بيرّلا رفظلا مهنم

 ثردلل.ىف كيممعطتا قا لقد الا د
 كتينطوو لوقلا كييلع لع كت نات اردتم دا ادع

 (ةديفلا) كلامأ كي نت

 اع ريطخ قرت هر رهاح ىلا ثلا وه اده

 كفيف مهلاعف تناكنأو لبق نمد ةرهاجما نولتحلا مطتسي م



 ا / ملف 5 كل نأ افا و اعجاص قايباذ

 ةةاستكو ىال داو كعام و

 هعاجرتسا ىف انل مكتضراعمو مكسئاسدب كلذ ناك

 انكللم دادرتسإ الغ بس مر نم نك

 حبصأ لب مكل دعب مو ةدملا هيلع تضمككلم نا
 ةقلف ريح لك اشان هرايوت هللا, ىزحو: هيلع" لل زوتسي نمل اعاتم

 "ال هاو اب ان نيسانو هحلس يمال" ىف لس

 نا ادهن ىلاا هل تلكو ىظع ةشهد ىنتوتساف

 ” اشاب رابو ىف نوعمط'

 دقو انبحو انلجر رابو نأ .هنم اك جو اخ

 اليلد ( نوتسرابو ) مسن اندرفأ ىف دويسايسلا هيلع قلطأ

 انل هضالخا ةدش ىلع

 7 ؟تمدخ نم ه.دئافىهامو

 كلذىامكافخن الو انيدبأ لعايتيمرألالقتسا لمؤي هنا

 ا نرتاح اما نكللو : دايز ىف ةفهاللاو تلق

 + انكارزو



 ا

 قولا ىوذل ةرصان نيعاطلل ةلذاخ

 نيرصلا نإ تاثا لعردكال ىالا راك فعال كناغأ

 نم اولاني نال لهأ ريغ ىهماو قاسنالا عرتشلا نم اوس

 تادهاعلاب ىف كشكل ئرادلا مهلالقتساو 00 مورا

 تانامرفلاب ةديؤلا ( ام 07 لوأ متن د لا

 مي ابو رو نا . هبحو ْ داب بضغلاو 0

 1 املا ردو نو اك هر كلا ةيعو كلا اني رو

 م مدخن نأ نع ةزجاع م اء يلع اهلعجن امن امتار معتسم

 امدعاسم. نئاسلا دغاسو :ةدعتلل تا لول اما

 نوطنشاول
 ا كرصنتس ابوروأ نا تاقو كتتّتفاو ول ينا ىلع

 00 ؟ىالف عيل نادين الا ناوكي اال كلدف ءااخ ذا ىلع

 0 انا م الض لاناط رس تاو هلا

 كداب 000 ملعت اموهو نادوسلا

 لازال نادوسلاو نادؤلا نوكلع فكد . تاق

 انل كلم



 - ىضارالاب اهضر اناذ مكلمأ ابروأ نع اوفرصا .لاَتف

 ا كر لم دف ١ كم ناك و هاو ككالمالا و ةزيتكلا

 امودو اهللاصم ر مهم قا نمضلو )» أم اع امو

 رصمل 2 امحىف نأ تيسن له ن كلو كلد ىلع .الدج قفتتل

 ةلود لكل معت يتلا ةموروالا هز ياا دع 0

 ظ ركأ |لع)لودلا ضعبل ارادملا نعت امهمو.اهملع ةظفاحملل

 راما موت اهنا نوبسحت لبف (ضرأ لكى نيفرصتلا مكس

 ةيورالغ رمعتسما مظعأو نمت د! نول قيرط( 7

 ةمرح كاهن لع مدعاست تاابوروأ لعيراتلا منام مسن مأ
 ابتهت ايوروأ:تفرتما ةمآ نودبمتدسا 0 00

 ةيندم ةندمتملا كلاملا مظعال اتاك امو اهدادعتسا ليك

 ةاهنمم 12 ل وعدعتا ناب اللا انيق كدعاسأو: اما

 كك 0 كل لك 1 كا ايلئاعم كل

 0 اع نانوملل ةدعاسم ةدحاو ا ا

 0 حالو ةينللاةلؤدلا ٠ نع لاصقتالا ماع محلاصقتاو

 ةفيعضل اممالا ىلع ةيصو اهسفن تاع واش رو اناطياو اكيحلب

 ظاو
 ا

 ك١



 ل "2 ا

 رصأ نا هتمحاو و هلا اذه عامس كنع ركل قم م راثف

 نم م ا وفمحتت 0 كلوا اهصالخو اماجب ا م لموت نأ

 مكلا 3 م مكينامأ عابضو م ا تت داط

 ىلا ةعيبللا ذيصاقملا هذه نع السلا 0 1 تاقطانلا

 ىف ماك اح نمو نوتسدالغو ىربسلاسو ليفت ارغ اهرمضا

 لب نولومت ام رتغي ن ني ساجملا نما نام دعل لو م

 اداب ةمدخ يف نوقدصت ال) م 67 نه هتلا

 ةتاعاس ر ا 8 لالتحالا نأب : كسبلاو - 2 اذلو

 مادلا توملا ةضدن 2 عساتلا لررعلا ةلادع هلع تضق

 تافإلا نأ لعاو ىالاريملا ةرضح اي ارطاخ نئمطاف

 لجاع بيرق
 ءارفسلا ند ىرت اي مكل نمو . لاقو هكحض دادزاف

 ءالجمالا برقي ملق قح دال ف
 انرصنت ناب ةديدعلا اهأاصم اه.دانتىتلا اهرسابابروا انل

 اهناكرأ ضيوقت ىف دالبلا



 كا

 0 دكا مي ذك مكنا سا انلا لعو رسلا الا

 0و زرع دلو سا ؛وروأ ىلع

 زيزعلا انيداو كالتما نم هب نومهم امل افالخ ءالجمالا ع

 ا رسأ ام كات اعل الاع ا كاوا

 ةلاخلا ىلا مكنم هب رطفلا ةلاحلا ىلا ؟برقأو يل

 د حالا زياكت الا نا نر ا

 اهرب ديفا وأ م 51 نك 0 ( ريخو

 انلاعفأو انلاوقأ, دخؤن اننا نونظت مأ ميمسلا اهريخو ريزنلا

 يكل اوَدَمح اوناك اذا انلاجر ىلع اذامو انتاين ةيَمحم تاقطان

 مؤدبمو(بيرلاءالجمالا ) و (تقؤاالالتحالا ) ابوروالو

 ةسايسلايفعادخلا لامعتساو ( ناطوالا ةمدخف بذكلا )
 اقر يرعى دلاوتسا ( ةياس ترج الا نسانو)

 لاما اك 7 دعاستو كدجت" ابور هاا ْن وقدصت لهو

 ةياجيف مكنا اوماعتو اهوكرتت نا مك قحن ماهوأو ةديعب

 0 دتحو نايسللا ف تحبصأ كرتلا ةدايس ناو-نيكتالا

 ناك ربخ ىف نامز



 كلا

 داما ةسلسلا اين بطال نبل تاكا
 نكللو صم لع ةطابسلا نضمي ةيللا ةلودأل كاد
 لوخد نوامجبال امضامو رومالا رضاح ىلع اوفقو نذلا

 نم لقاعل كش هعم قبب ل الوخد زاكتالا 2-0

 ءالقعلا

 هسنلل هج لع ىلا اذه ةلوق نم دئدنع ترجف

 نا . هل تلقو ةيزيلكت الا تارمعتسملا قاطن عاستاب هفنشو

 مكلالتحا ناءةرلا ديس هر او مكلاج ا

 كيلا انو حالصا دعب ىهش انقؤم ا الان د

 نيمدقم كلذ لع ان اودهاعو انودهاعو ريمالا ةطاس

 انع لجنتس كدونج نأ فادشلا ةرسلاو ظالاسلا نار

 امم ( نال ربلا فرشو ىزيلكت الا جاتلل امارتحا ) مالس

 لبق كرم ةددؤملا رصم لع ةننايعلا ةلودلا "قومح دود

 مويلا كل ني ةناهاكلا ةتانامرفلاو ةلودا تا

 ماظع هن ر اح ام ضي رهاجو لوتلا ايه ني

 حضتقا اذا مكنات نك ذاع : مكئارزو 1 مكلاجر



 : ل و 50

 تاع مذ ثنلح

 ا ( ورك رولا قيتش) مران ىلا ريللو نت

 الل ناهد هلأر ايه تيلطتسا# اةاملا تافداصم 00 0

 0 نال ]تالا نم زيلكتالا م ار

  ةراهظاو ماركا ءارقلل ةمدخ ثيدحلا هيلع رادام مأ داربا

 مرا هنا نع البطف زياكت الا لاجتر رابك نم لجر.ىأرل

 رم ف هياط ربلا ةلودلا دعم لإ

 ١ لاف زياكتالاةداع فالخ ىلع مالكلاب هترضح ينأدب

 ٠ قامع مأ قريطم تى له

 كاع رص هححأف

 نايل ممتجم لهو هيلع ةداب بجعتلا 00 ا

 ةيشساح ةويفطلا ف لب نيس نالا نسل 'تافق# ا ف

 قال مر مدا اتلاو ةلعلا ةلودلل مبان رار طق ندع وحلاو

 0-0 ماع عوبتما نع فا انما ) كبانج يلع

 ما رجلا نيتكيلا قاوم نا مذ . لاقو اليلق مستف



 قرلاب لدا د1 ابفصوو دال )| ةحاصل ةفلاخملا ا كلامتأ

 لاكماو
3 

 انت

 دقو «ن ا يرصم » ءاضماب ةلاّقلا هذه موحرملا 0

 ةيزالكن الا دوعولا ناغأ تعم ا 0 مقو ر ا نك

 فرقولاو هتفرعم ىرصم لك يا اكون د ةيناطيربلا دوبعلاو

 خيراتلا ىف اوحبصأ موق ىلع ةجاا ماودلا ىلعابب مقتل هيلع

 ةيلسم نم شلل
 كيدللا فدعا هده رشا ا موحرألأ راتخا دقو

 صورك دروللا قيقشصراب لنولوكللا نيبو هنبي ىرج ىذلا
 غلبم و مثدوعو 8 زياكت هل تعالت رادقم ماعلل تيدي

 مهلا وا مهفرش

 <, نينثالا مو ىف مارهالا هترشن دّقف ثيدحلا امأ
 : هصل ادهو اندم 1 00



 اريق موي موععلا س 0
 0 0 ا 0 ا ه١ ةئدس

 «ءالجالا » ريغ يرال

 لكس! قحب ىلا ةريهشلا نوتسدالغ ةل+ 0 10

 لك ىف قملا ءادعأ اه. بواجتو هبلق ىلع اهظفحن نا ىرصم

 0 اس لج نق دم يح ناد ضو ةنوأ

 > 03 را ا ءانىلا تف الا

 ىتلاةحبرصلا ةفيرشلا كدوعو نولتحلا ةداسلا اهأ هذه
 اهولوقت1:اهناعمربوحلعنوردقت 0 اا نوي

 ةناهض ابوروالو انل اهومتمدق لب ةفداصمام اوهوفتإو اثبع

 اراحتو او د

 كلذ مادختسا ىلع ريخالا مزعلا متمزع مأ مالسب رايدلا ن

 00 لا ها يلع هن ريشي امدالبلا لايتغا ف فرشلا

 0 اهالح نأ .دعن هناحفص مك دوسل زر اجلال

 قتلا مكقاوبأ ةنسلأ ىلع ولو نوزمتام قح انوبيجأ مكلئاضفو

 اهحدمب مكسئاسد نعو مكتع راتسلا فشك نم لوأ تناك



 اذا اريثك نونطخم كنا »م ةنس ربقوأ « موو ندنل ىف

 اننا ذا ىمسم ريغ لجأ ىلا رصم ىف ءاقبلا ىغبن اننا ماسح
 اندونج نأ نع الضف فرش اهنم جورملا نعالا ثحبنال

 « انداوق 0 كلدب راثعأ مدنها قات اح امف ىتلا

 م5 ةنس سطسغا ١ موب 00 اع ىف هلوق اهنمو

 قم للق منس ندم ل ىلا يضف يف ان افي نأ ١ ةاتحمأم

 تشو 6 ةووةيركسا >اهمم ترهاج + قلادوعولا مارتحا

 « امل عوضملاب

 ةزوللا هيمانق اللمس لع ه باع يالا ار

 ناشد هس ل ام ٠١ مو موسملا لل اع ىف روفرانراك

 قبدص نا را » هيف ءاحو انيناو دما نسم تزاحم

 0 واهمانقطن ىتلاةسدّما دوعولل اريك اب اص نمسحال

 4 يبوروالا

 ىف م١5 ةنس ريمتبس ؟١ موب هاَقلأ ىذلا هءاطخ اهنمو
 الداتا رفد 0 0 امج راع هفلاق و جد 0 ةندم

 ) 5 1 اهنا معأ انضم
1 



 كاملا 6 نأ انمزلنب » مج ةنس سرام ه موب. مومعلا

 ا او املا يركح[ ءاحهو ءاحأ زب هداس وعم

 «ةندمتملا كلاملا ةيقب اصم نع ةزاتمم ةيصوصخ اصم اهف

 ١ د نايا ل مومعلا ساجم عامجا اهنمو

 برق قيفحت نم 16+ ةنس ربشون ه موي هسفن نوتسدالغ
 5 ةيزياكت الا 0 تبحسو ءالجلا

 انأ د مه ماع مومعلا سل ىف ىرد دروللا لوق اهنمو

 اذ 10 1 نا اضرم ادعو اهاتدعوو رغم ىلا انيهذ
 ا اان نر عركالا علل نارا اع تحف
 « امم جرف نإ

 ا ا م نوييدالع نقلا نالعا 35
 بحس » هنأعرشم لوأ نم نام دنع ةيزيلكن الا ةرازولل

 « زرصم نم ةينلكتالا داوتملا

 ةسادق مرتحنل » 6 ماع يروبسلاس دروللا لوقابمو

 « لحتتو ابدوعو

 اسئرف ريفس نوتجنداو ويسملل دروللا اذه لوق اهنمو



0-00 

 ان ورو اءاهن ادعو ىلا توعرولا غم كلاختو كلا هلا

 :١ موب مومعلا سلجم ىف هسفن رتسملا اذه لوق امو

 ويمنلا يلا هيجو لاوس لع اناوع نيك شا
 امم الا نمل سك لتاسلا ناو رس ناس لا

 .ةنارضلا ةموكسللا عم هطورش ةءزياكك الا ةرازولا ددحتسو .

 ايسورلاو ايناملو ارتلكتا مدرالا لودلا لالتحا هباشي وهو

 لعو ةعرس ىهننا كسلا. 1415 ماع اسنرفل اسمنلاو

 ةلضودسا

 ؛هرعةنسرباني م موب ندنل نم لسرأ ىذلا روشنملا امو
 ترطضا ةكدلللا ةلالج ةموكح نا » هيف ءاجو لودلا لكل

 ىذلا ىركسعلا جايملا نيكست ىلا ةريخالا ثداوحلا ءاقلت

 ةءاغلا هذه تنلب دقو اهنف مالسلاو ماظنلا ديبأتو رصم ىف ماق

 ةامضاهتم ةيقاب لازتال ىتلا ةيزيلكت الا دون ا بحس سغربو

 تزياتؤ ردطقلا.ةلاح حبس قم كلذو ةمودتلا ف١

 )» ىودملا ةطلس

 سل ىفرازحالا معو لوتس وداع رتسملا لوق اهنمو



 هيف تدبعت ىذلا ريبشلا عالبلا ىف 1485 ةنس ويلو ؟ه مون

 د1 ترا لع ايس هلو ىا قوتستال نا لغو ءام لوذللا

 ةدئاف نع الو صاخ زايتما نع ثحبت الو ةءرصللا ىضارالا

 « رم ةلكسم ةيوست نآشن مي قاغتا لكى اهاباعرل ةيراجم
 (لقت ولا غالبلا اذه ىلع قدصلا نا كلذ ىلع ددرتو

 ه.رابمو هقدحم. روبشملا نيرفود دروللا وه ارتلكنا لبق نم

 م. مون مومعلا سام ىف ليفت ارغ دروللا هلاقام أبسمو

 ىنايامهيف ءاج يذلا رصع قلعتملا هءاطخ يف 1688 ةنس ويلو

 ىانل 0 لع نوةفتم زيلكتالا ءارزولا رئاس نا»

 درتو ماظ هلا ديؤتل الا.لسرت نيد اطار درت ناو م

 ةمزاع ةرازولاف ا . هنم تعزت ىتلا هتطلاس ىودملاا يللا

 000 ارا 2 وورالا كوذلا رت نأ لع ذك امر
 ظ « ةءرضلا ةلئسملل

 0 مومعلا س اع فيو وتس د داع رتسملا لاوق اومو

 ا تكلا تانك نا فاد يب ةنس ظل
 ا” 2 دام دازم كلذ نأ ةالتاب الداعم لالا



 ايعامتماو اي داع طا قف نا وه اريكتا هلا سل تكل

 ىو « ةعباتتملا ةيكوللا تانامرفلا امتررق ىتلا ةيرملاب ماتلا

 نادره انضرغ نأ مكن دك وأ نأ ميلا وا عاملا
 امل هتحنم ىذلا ىرادالا اهلالمتساب ةعتمتم رصم قبت

 مك طا تايم

 ف عقر زيراب ىف ارتلكنا ني نويل دروللا نا اممو

 ءانب است رف ةيحراخ رظانا ىلا ةرك دم دب نسر

 اف ءاج ةيزياكن الا ةرازولا سيئر نم هل رداص سعأ ىلع

 امل نوكي نا ىف اقلام عمطت ال ةكلللا ةلالج ةموكح ناو »

 مضاخة لا

 راكان ةيشارو وسوملا لاذ هيف دووللا "اده نأ اممو

 نأ ١889 ةنس ويلوو ٠ ىف هل هعفر غالب ىف اسنرف ةيجراخ

 ها تدق انند الا الق نم ريسسإل هردكس دا 1

 ةناغ قدأ هءارو سيلو فورظلا

 انملاو اناناس دوك كل

 اينارتإف .(ماظنلا لود تللا ىو انوار نا



 اننا عيفرلا قاشلا ليالبا

 ىلع اهوذخا ىتلا ةايلإ ا قيئاولا هذبم ممتركذ نثلو

 كلدف كاتكلا نم نوملخلا ايضعم 3 5 ا دعل 0

 أم عهبقالث عرد حلصاو مدِض انل حالس ىغما اهارا ىنال

 لادجو جاجتحا لكيف
 دس ع ابم هب وق تا الا ةقفلا ف ىهامو

 ده 1 مهسأيس عرومسلا رصم اولصوا نم ىلع ه5 احح

 راه ريمش ص ىناطيربلا 1 يا اولعحو رامدلا

 ا قا ةيواملا ف ردلا تاي رصتلا هده نف

 هلسرا ىذلا ريشا ليفت ارغ دووللا تاطخ ريمضلا نسحو

 ىلا 184١ ةنس ريشون 4 يف ةيزيلكت الا ةرازولا سيئر وهو

 ل رم ةناظ بلا هوا ميش تلاع ردالا

 اديه لاف واع لالتحالل ماعيو ران ةهروذلل رهظت نا ل

5 00 10 5 
 0 نمل رمصل ملكا ف كاس لجاب حصوا تاطخلا

 الا ىلا ثبوت ىف اها نا ها وذ قدا نم دوو

 ديحولا ضرغلا نا » عيضاوملا ضعل ىف هلوق نم اذه مبغي.



 س4 1

 ةساردب ىنعو ةطخ لمعال عضوو هنأقوأ ظن سلدنالا حتف

 ايا ابالاتم ةاساس نع يو ةسفحتل ا 0

 امرخا اهالوأو اهرشت دقو مارهالا ةديرج يف اهرشنيل

 يام نورها# م تك قارن تحب ىقاشلا ءارملا 0

 « لورمضتام

 ' رداصلا (ه١١1 ) ددعلا يف اهرشت دّقف ةيناثلا ةلاقلل امأ
 ١مل ةنس رباني « ةعمجا مود ىف ءارثلا م ارهالا ةديرج نم

 : اهصن ادهو

 اكس تأ لوالا ناسي نط دا
 ىلا دوهعلا نتأو دوعولا 'فرشب مويلا.مرك ذأو ةيلالتحالا

 دبع دعل ادبعو دعو دعب اذعو أم 1 ءالجالل ةيالح اهيل

 ىلع مهلظفاحمب مهما ر 0 ةداسلا ملعيو ى ركذلا عفن ىسع

 مهلجرأب اياد مهمادق اواو دق ليعثلا لداتحلالا اده

 ىاطيربلا ف رشلاكلذدب نسر هب نوهابش عى زعأ



 ١و ل

 كلذلو ةيمومعلا هلامعأ نم هجاردا روسبملا ىلع نوفةيسو

 01 كا ايمدعت 6 ارم نمت فاطتقا لع انتم ةحع

 كلذ ىلا

 ةقالعدل امم صاخشأ ضعبب مجرتملا ةقالع تناك املو

 المأع ًايفاحبصو ًاينطو ًاببطخ هرابتعاب ىسارسلا هلم ىف ةريبك

 نيو هني راذام ركدن ناءانلع ملا نم ناك ايرصم ابتاكو

 نم هورصاع نمو دزرلاو دخالا نم قوضاستلا هم وصخ

 نيذختمريغىرخأ ةرات ماسقنالاو ةرات ماثولا نم نيففاحصلا

 اير لري د اع 5 نذل ك1

 تناكف مظعملا ىويدممللا ومسب موحرملا ةقالع امأ

 الو با رغ رس 2 سيل 00 لكي هومس ةقالعك

 اد كا نرخ هذال قراخ يقال و دبس قاما
 . اليوط انامز كلانهو انه مدئارج هب تنبككو ريتك

 0 د تايياقا دع كوالا ظل تح تنسو

 لالتحالا قاوبا نيبو هنيب عافدلاو موجملا

 ةياور رشت نا دعا مجرتملا نا فاعلا دفعا عنا" الف



 وي 8 ال

 للا دير ىذلا رييكللا لسا اذه ةكلحو تلاد ن0

 ةلومألا ةدئافلاب انيلع دوعيل هدنع نم حور هدع ل قاتعلا

 نم ابش ىضللا

 ةيسانم تيجرع الك كذا ناخالا ريش

 جرتملا ةداع نم ناك

 ءداطلا ركنا قا انحرم دقو ل وتسملا ةدئاعلا
9 

 0 هيلع درب اع ظمتح ل )

 وأ ءابرقالا نم ءاوس ةيصوصخ بتكو دئارجو تالحمو

 انسفن اادحو. دقو كلذ ل ا قزع الف ءاةدصالا

 وه هانا" م ادع لك نم كالت ءاما هنافو دعل

 زاك !ةدي رانا كفا سافنو كلا تام ن

 تلاع ناكر اش 1و مد طخ رك ا صعلو ه.يطخ

 مف صعب و ل لع الا لمتشم ريغ ةنيص 0 0

 مالا م فادتمن 0 0 ١ هَ رصللا ةسانسلا رو 10 هن

 0 ١١ انيلع كر > اهرب 0 ايمتلا كح مهلا

 را اس هيف اق «ئىراقلا د
: 

 ليم نت ءاررقلا .ةدافا ليقع اا انانولا ا
 اوفقو م ةضوضفللا همك ةنارط لع اوفقما تتكتلا هده



 كدي / ا

 دقو نسح 1 ميل ارث نلعماتملا روبمجج نيب ال لاكف

 اال ا لاضلا ىلا هين رتل ةفاحصلا كاذ ذأ اهث تبحو

 ظ ظ اهرثأ املا لقنو

 0 ل اكرم اعلا
 ناكف هتاف فرشو هدصق لبنو هتمامتسا باجعاللا 1

 م اع فافتلالا اذه

 رسوم ىلا يبروالا ماعلا ل تملا 1 هشو

 هيلع رصم ءادخا هيف لمح ماع م ماعلا أنه ناك دفق اما

 وهو ليطابالاو ليلاضالاب هنوراحن اوذخأو ةئيند تالمح
 نميف | ليشم ا هعاحشو تاش هليدس ف صام م6 ءىزاه

 لهلا لع مجرتملا هريس عصو نم [ صار 0ك اذنلَو

 تانشلاو ةكاكلا سورد ناتشانلا نيعلت وه ءارقلا هملع يذلا

 احرسش هكرابأا ةريسلا هذه ىف اهعبتتس ىتلا ةّميرطلا حرش ىلا



 6 0 /١

 مهنداح وأ مهبنتاك نيذلا ةيسايسلا لاجر ضعن نم ةيطلا

 ةالصلا ده
 نيهاربو ةمءادججح اهلكى تلا ةيسايسلا لئاسرلا رشنو

 فطلو هتسارف قدصو هروغ دعلو هرظن دادس ىلع ةءطاق

 ف ةمارمملاتالاتلا قا ناك فاس نسا

 حفاكم دبجو حجار لّمع ىلع لدن ىتش نلاطمو ضارغا

 ماعلا ماما ءامّركلا لاطبالا دارج ةرس لوأل دهاجو
 ىسرفلا باونلا ساحل ةروبشملا ةضرعلا مدق ذا يروآلا

 عيد لايالا ةسابلاو ناجل فاه ثداحتو تتاكياشا)

 مسوأو دئارجلا يشأ" ف ةبضاملا متاوسلا نم هل نعيام
 ةراشتا تالخل

 نيطاساو لالا ءازك نم ةعاج نيون ل مقوو

 1 مهْنم دحاو 3 هل عامجا ولي ن 0 ملف ةسايسلا

 نم وهام عانقالا ها كاوا خر دلل لوألا

 نيدهاجما نيصلخملا بيصت

 زولوط ةنيدم يف ةيسنرفلا ةفللاب هل ةبطخ لوأ سطخو



 مه عمم 0 ا

 معو ةعتلاذلا
 ؟*05- لل

 66 را ا و 4 7

 مجرتملا رمح 00 اده ىمسن ناانل قحب

 :ةبق هل 3 ) 0 ةيسايسلاة بانج

 اهلل ذ اني ةققاف هيانغ ةيرصلا ةلاسلا ةساردب ع

 اك 0 سل ىلا ةينايبلا نيكل نم هيلع لصح اع

 ريغو ةيطخلا تارك دل نم هينتعل نا هل حن امو نا

 ا ( ماعب



 أنررمي  يءاعأ 0

 2 افوضلو 1 0
 بو 01

 « ىلوألا ةمبطلا »

 4 . تي لما 0 7 م

 « خاض نورت هس رح 0 و

 ا عل 30 ا 1 || ها

 « ةهظ ومو دهح ريس و رسبلا و عيصلا ىوعخح »

 1 ١5 بحت ١5 ةدلس

 ( ردت 59 ها نرواودلا عراشب » ءاوالا 2 هءمضم )
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1 
 0 اما اة

 ا
 ا











 دوك

 هحفص ءزج
 قيلاخلا رمل كيدعم - -ذ

 (186هوبام) نكاوس ىلا باتكلا مضاو رفس غو
 اف شرا ةمددخ نم": 0-9 2. .ةلافتسا بابا, ع

 ةلامتسالا



 ظ ةفيحص ءزج

 رج مادخل ها ح لوق ةه.. جس

 كلذ لع ند '

 ءاننلا ف ةعادخت ١ د (٠ قالا وزد < كرا م

 ظ ةءرصلا ةيلاسرالا

 ارتلكنا » هتلاسر ىف ( ريلك الا ) ةددرج لوق معلا لس

 « مالسالاو

 #« ىتش عيضاوم 9 '
 تال عضاول ةمدقلا * ٠١

 ةماعلا 0

 ا مجرتملا دلاو ةريس ه4 ١

 ةمجرتلا سحاص ةريس -7

 ءارالل طخ ١

 نايلاءززلا ةمدقم 0
 ةرهاقلا ىلا نك اوس نم باتكلا عضاو ةدوع ب +

 ( مدس سرام)



 ب ؤه

 * مجرتملا نع ةيجراملا دئارجلا لاوقأ »

 الاخ نع( زولوط ئد تيراغ ) ةديرج وت
 قتلا نا

 ةحوالاو ةضيرعلا نع ( اولولا ) ةددرج لوق

 73 ايون لاو ندم همزئستلا
 كلف نحت ( طداح ا رتسك لا ١ ةكي جب لوق

 كلذ نع ( طالبجان رتيلرب ) ةدبرج لوق
 كلذنع ( امور ىد ) ةددرج لوق

 كلذ نع( دردناتسئذ ) ةددرج لوق

 نإ و هني ترد نع( ناظللا) ةدئرج كو

 ْ ( لارجلا ) ةديرج
 زولوط يف هتبطخ نع ( شييدلا ) ةددرج لوق

 دلد نع ( طدابعارتسك الآ عدت وق

 ةسارك نع (ايعرف ويفونلا) ةدنرج لوق

 7 و ىزلكمالا لالتجالا»



 دل #ب د

 كن تل
 ةحفص ءازج

 لكتوليد ويسملل ابماقأ ةميلو ىف ةبطخ 457
 4 ردنكس الا

 زولوط ىفةبطخ # ٠١٠6

 1-2 نسدراب ىف نيرصللا ىلع ةبطخل  .؟ذ/

 « ةيدنجالا دئارأا ىف هلئثاسرو »

 (باتك ) نامورلا دنع. قولا ف ناك ام ىجعا مدار

( 
 أهم تابختنم ( ةيسوردلا ةلع ورب

١ 

 ٠ + 9سلدبالا مق ةياور

 (ويفرليفو) ةليىنةلاسر«مالسالاو ارتاكنا » ..؟4 . م



 ب م د

 و

 هحفص ءاج

 قاسلا ودحلا هل روفغللا عم هئبدح هيد ١

 دارا تا عدو ورا ل د

 "0 4 ا ا ار ل

 101 ا لا ل

 ( زولوط ىد ترزاغ) 0

 ( لانرؤملا ) ةدنرج 1 لا

 ىزلكنا ماس جا ١و

 (لالبحا رتسكاالا را ا رع

 “١ ( ريلك الا ) عيل ال 01

 ( اولوملا): ةديرج نيبو هن 0 5

 (لانروملا)و



 *« مجرتملا نم »

 باتكلا عضاو هنقيقش ىلا هنم.باتك + ٠
 غ2“ ( ( 2 د هلا 5

070 ) ) ) 2 

 2( 2( 2( 0 را

 0 0( رد ( 2 لا

 ( « 2 2 تا اا نا

 2 2 2 2 ا

 2 00 2 ( 005 ١

 1 2 2 2 ا

 1 0 قا وو سا

7 ,)0 )2 2 2 



 ةحفص ءزج

 انض ىلا هرفس 6١ه

 ( دمهم 0 نيطسعأ و سكران نلا ةيدوع ؟ؤك ع

 لطفا ىو ناماشلا سواطا دس هلاهحا ب6
 ( م56 ُهَنْس

 * مجرتلا ىلا ةصاخ تتك
 د ا مولا 1

 - ريغص هيلا كك 0

 0 ا ل
 نانواب ةماعلا ةللاةلودلا ريفش < »ا 29 وأ س

 باتكلا عضاو هقيقش 0 ل اخ



 (١مو+ هنس وينو ) انورأ ىلا هتاحر ٠؛ه

 ( ١م ةنس يطضاراودا سك ع 31

 نييرصلا ءاظعل هفرعت هو
 1١855( ةنساوبلوي ) اسنرف ىلإ هتلحر

 ١( 4 سطسغأ) نس راب ناطاسلا ةلالح دس هلافتحأ

 مرسم نس ريكس رد رجاتلا لا رع
 ( م55 هس تك را هتلحر

 (معف ةنس ربمسد ) ةرهاملا ىلا ههدوع 5

 بص نك

 ةيرصلل ةلآسملا هتسارد
 قير وسلا باق ةيردكسإلا لاوس
 باونلا ساجم ىلا ةروبشملا ةضيرعلا هممدقنلا

 ظ | ىتارقلا
 زولوط ىف نييفاحصلل اهماقا ىتلا ةميلولا
 ويلو ) سراب ىلآ هيدوعو نيلر لاء م
 ( ١مه5 ةنس

 و 5و7

6 
 ربع



 ني لا ضر
 ١ ةيرشلا ةحمدملاو ولرباو ١5

 خخ

_ 

 م

 ب

 ب
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 هحنرصلا دوعولا
 ا ثردحا 6

 لداخل ادا زج ةققايما

 لطابلا ديدهلا م5

 لذات [قعاوبلا 2 ١

 نضفالا قررقلا 8

 رطخلا دا 3١

 نسلدلا ىلا هلك : ذهب

 #2« جرتلا لامتأ »

 1 ةلعلا ةيع علا
 2 (1897) فيص هيدوعو ةيردتكسالا ىلا هرفش 4ع

 ةننطو ةرهاظم ١١ه



 زولوط ةيلك اما 0

 قومملا ناحتما ىف هحاح ؟و# ؟

 سراب ةيلك ةرادا نيبو هنإب ٠ ٠66

 مك احلا ماما هلوبق ءه +

 # ةينطولا دئارجلا يف مجرتلا لئاسر

 ظ ىنطو هحيصل ١45-5

 هيلع ىلعي الو ولعب قحلا اع ١

 ميلعتلا ميدعلو ةيندملا .س

 اهدصامع كارلا

 ةعمادلا .م# © #

 .رصنم يف ملتلاو نوملعلا 2

 حبلا هكا

00 
 انضم يا



 هسردملا ةل2 ناونع ةروص

 باتكلا مضاو هقيقش ىلا جرتملا طخم باتكةروص
 ( هرم نم ةرشع ةنماثلا ىف ) مجرتملا ةروص

 ( هرم نم ةرشع ةعساتلا ىف ) مجرتملا ةروص
 ( هرم نم نيرشعلاو ةيداحلا ىف) مجرتملا او
 باون شت ىلا مجرتملا ابمدق تلا ةحوللا ةروص

0 

 < جرتملا يات )»

 ىادتالا ميلعتلا

 ىواتثلا ميلعتلا

 ةبودجلا ةسردملا طباض نيبو هنبب

 ( قولا مولع ) ىلاعلا ميلعتلا
 ةيودخلا قولا ةسردم 2

 سرابب قوقحلاةيلكب ةيناثلاةنسلا ناحتما ىف هحاج



 سرابف
 تلاثلاو ىئاتلاو لوالا هزملا
 اشاب لماك قطصم موحرملا خيرات نم

 #« روصلا ©

 ( هرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا ف) مجرتملاةروص
 نيثالثلاو ةسماخلا ىف) باتكلا عضاو ةروص ه

 ظ ( هرم نم

 ةيناثلا ف ) ددرف كنب دمحش ةداعس ةروص ه٠

 هر نم نيعلرالاو

 مجرتملا داليم لزنم ةهجاو نم ءزج ةروص 1

 ىرت ىلا ) لوالا سابع ةدلاو ةسردم ةروص ٠

 ( ىلوالا ةيبرتلا مجرتلا امف.

 هقبقش ىلا جرتلا دب طخم كناقف سر
 كاكا عضاو

 2 اخ







 0 «؟ا/ ٠ ع

 مكفرشو دج لع 1 لكا نوصل نحت مكنأ مجأ

 قدصلا ةأعد زيماتلا ءانبأ أونوكت" نا مكيلع دخ رك اإلاو

 لورمضلام دصل نورهاجيو فريتلا ءارصنو

 هتك ستس سلسل

"ٍ 
2 1 

 ثلاثلا ءزملا ًابيرق هللا ةئيشعب هيليسو يناثلا ءزملا م

 نال ا سا
 ىواسنرفلا باونلا ساحل ةروبشملا ةضيرعلا هيف مدق ثيح

 ىنطولا بزملا روهظو ةيرصلا ةلئسلا نع عافدلاب رهاجو

 هاريس امم كلذ ريغو هنع دئارإلا نالعاو هب قئاللا ربظملاب

 .. لميرق تالكو تلاثلا ءْزْطا ف ءىراقلا



 ا

 را 00 ا هئارملا زار 0 نوح
 .تافلؤم يف خعراتلا ملع قو 00 انك نر

 مالسالا ةّقيدص) لادتعالاو ةيرملا دالب كدالب نم اهم متين
 50 نيدلا لع نءطلاب ةءول 2 ءلعلا ةلودلا ةديحو

 مركلا يار

 ةعئارلا ةمداشلا ل "انا صعب ن م هأ 1 1

 ناهر هقد اذاغلا دئارخلاو ءارهالا ءارق 0 0

 عرق ناقل بشل لاو ءامللا اللا 00 ال مكنأ ىلع حيجص

 ءازامت اا باب

 ةيودخلا ةطابلا 5 1 دوؤشلا م كا 0 مكل ملسنا

 لوحنر 2 ال مكلاف

 ١ اوممتت مل مكحناب كلذ ىلع اننوبيج يأ 0
 مكلوق ناك اذا 0 ءىثلا صعب مكيلع 6 هناو 4ب مفاكت

 متر بخ دقق مكيلع ريسي وهو ءالجتالل اداعيم انا اوبرضتلف اًمح
 ٠ 9 010 ع

 ماعلا نونهربت كلذبو نوؤشلا نم ريثكلا محلصأو رومالا
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 ةموكحلا كالمأ نم ىه ىتلا ) ىالداو لالتحا مث ادنغوأ
 00 لا ا اهوتمادف ىلا ةنيمثلا ةيدملاب اريخآو ( ةيزصلا

 0 لطاام ناكو الاسك ا تي)ابلاطبا كتتيدص ىلا املا
 تلا ةينطولا ىروشلا سل ةرهاظمو ماعلا ىأرلا جايه

 ناصتمالاو حرفلاب تلبوق

 3 فاخن ل لالتحالا ممرات ىف ءادوسلا مكتطت هن

 اذ بخ الذ مكلاهضأ ةتيتمل مهنافتلاو يكلامتال ندا

 "ل بط نا اوشت ل مكتسايس رارسأ مهقنال ءاقمحةمأ اننا

 مو مهب ةركب نع نولهالا هرركي قداص بناك لك

0 
 الهأ مبلعجو ابلهأ ةيقرتل دالبلا ملخد منا متيِعدا

 مكلايتغاب مكنم كلذ ناك لق يبه يد وع اءارع نزل

 رمتسملا ريذبتلاو ةحدافلا ىتاورلا ضبقو ةيماسلا فئاظولا

 ممرات ىف هل رب ل ىذلا لاخلا ءوس ىلا حالفلا لصوأ ىذلا

 كاك عم

 ةرئاد ىدصت دوو ملا يبدمأب دالبلا ميقر لهو



0 

 لت لع ( العاوسلفت معنا ىلع ) ملصو هتغر متلاخو
 هل صالخالاو هبحم ةيرشلا ةغرشلا سون ١

 ةنيدملا ءامجزو ةيرحلا ءايعدااب كدجم قحانل اولوق لب

 خاسب ةروثلا لبق هيلع ناك ام ىلا زيزعلا ناطولا مثدعأ له

 الف دعل نم كمن ئانصلو م كل ةدراب ةمسنع هكرو هنع ناد

 دك طلال منك لب 00 منص الويس ان

 هيلع نيردتمملا هيف

 ةكدصاتم هنكهقض اقلب ني رش نانا نتا
 ااسحتسا هل تقفصو هلمت سانلا تربك موب ؟أياوث ءوسو
 ةمدخ نع لامعالا بانتجا الضفه ىنعتساو بلط ضفر ثيح

 .دسر وغاسو زاشإب ناباو يش لق نواف ككرو مكر 5

 امونادوسلا ركعم خلسو ة ةر ازولا لبق يذلا ( صوصملا ص

 ” متوزلا زا وطما نفاع ما نادوسلا نا ك اردأ

 هليل
 نادوسلاخاسو عبلط ىلا بأ ناب دمنركتم ناك اذامو

 لع م التشابه ال لؤوأ منك نا ؟تم ناك



0 

 ليلقتو . وبدحلا عادلا ناكر نعت ونت لك لولاملع ا

 انيح انتدتفأ نم لدد امم دابعلا راقفاو دالبلا بارخاو اهذوت

 اذا الاو مبسنجل انهركب مدالبل انئالوو مهملع انطخسب مم

 قدعلا ءاحد سف | نوبست نولازتال زياكت الا رشعم ملك

 ةطاسلا ديبأت ىنممام كدحم قحيانل اولوّتف فرشلا ءارصنو

 مدهو ابمعاعد ضيوقتب زيزعلا ةطلس ديول د ةيودحلا|

 يف هتضقانمو هتابغر لك ىف يعاسلا اهحاص ةفلاخو اهماكرأ

 ال ايلا ناك ) هلزرب ةعلملا دنع ةددهو كلاس لك
 دك [ 1 رااوأ ادنلتكسا تاظافم نم ةطاقم تحيضأ
 اول ناوضرلا وة را نعرلا نم هيلعانزيمأ:وأ انريلأ

 عب هتقن' هنوم دعب ماباتق رومالا رثك أ ىف عللاسو اريخ

 نع هل لزانت رمورك دروللا نا » هنع علوي ؟ل هتملاسمو

 ءاضما لدب هءاضما مضي ناكف ةيلعلا رماوالا ىلع ءاضمالا

 قعد  نعوفلا ا ا رطل رمح

 نم غاب دقو كرئارس 000 كرئامض يكل هي تا انلا

 سابعلادض ارارم متر هاظت نا ريمالا ةطلس ىلع ىذعتا بح



00 

 3 نورمضنام نك 0

 ةضقانم ىلع ةماع ةلاسرب مارهالا ىف ىتاباتك أدبا
 ىتلا ةلدالا ضعبب اهف دبشتساو مهلاعفأب محلاوقال زيلكتالا

 انحردأ اا لئاسوةمدتس هانا الغاجةقاك اننا ام تان

 نامز الاون دطعالا تاس اكو ةنساملا

 ف خسر ام نادال نيدضلاو ناعمتج ال نضيمنلا نا

 لولا اذه ةفلاخم دحأ مطتسي مو مارهالا خوسر ناهذالا

 ىلع ةفسافلاو ةكملاا اوقلت نيذلا زيماتلا ءانبأ الا حيحصلا

 تايثا انرصميف هونأ امب اودارأمهمافنايلطلا فوفسليف لفايكم

  ضرالا اوالمو اولاق دّملف نيضيقنلا عامجاو نيدضلا داحنأ

 دمت رسم انلخد كربلا ءارصن قديِضلا هاك ا 0( اللوق

 لبق هيلع تناكام ىلا اهتداعاو اهنوؤش حالصاو اهئانبأ ةطلس

 ىلع تابثا ربك ١ مهلالحا خعرات ىفا وتبثأ مث بارطضالا



 كك
 دبع يف لابقالاو لوبقلا نم تمل دق ةباورلا كلنت نأ لوقت

 0 للا ردا تدك تارطلا راع ا هنف تلا

 باطتسملا ءانثلا ىتكهيلعتدرووزوفنصلاو نوفل ولا هلانيام

 رابك لاو لالجالاب نيل كلذ ىف دئارجلا اهتقاتو ىرتت
 ان را هداج حاشا نا سا

 يذقو ةمالا قاح ىف ىجش ناكمو نامز لك ىف مهناف

 ةلول هل ناو هنع قحلا ةلفغ يف الا لطابلل ءاقب الو اهيع ىف

 مم امناو روبثىف ابلهأو ةرئاب روزتلا راق ءار رشنلا موب ىلا

 ميركلا انديقف منص م نوصلخلا هؤانبأ همدخمو نطولا نأش
32 
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 دملا اذهو ةديدملا ةساردلا كلنا نكت 1و لوقت

 رشن نيبو مجرتملا نيب لوحتل ة-هيظعلا ةبغرلاو لصاوتلا
 هللا همحر بتر دف ةرايسلا دئارملا ىف ةيسايسلا تالاقللا

 ةعججا موب ىف اهالوأ ترشن مارهالا ةديرلل تالاقم ةسلس

 : اهصن ادهو 154 ةنس ريمسلد »4



00 

 نا ولا فل وي فيك او رتل ةءاورلا هذه ءارّقلاام ايلا

 نييركذ ىف مديفتس اهناف ناعماو رصبتب اهوملاط . صلخملا

 ةميظعلا ةمالا كالتل ناك اع ريكذتلا ىف ديف :نيناس

 اطاسلاو .ليوطلا لمالاو: ضيرملا هالاو لولا دحلا

 0 كل نؤسبلب ةكفا نم ريذحتلا ىف ؟ ديت . ريبكلا

 محلا فأ ىلع مومتبساحو مهنطاب ىلا مترظن ول مو ءاقدصالا

 (كاذ للا ردقيال )المو ركل اديك« ك1 معومت.أر
 : مكطاقسا ٍِس
 كن كا 1 را

 راع كلباق هن تيسك / اذاث ظ

 ةياور لقن رثأ لع الوين نأ انل "نع ةزجوم ةلك هذه

 ا يلع اهانإتةلك ١ ضدتلا أهم انغلب دق انلعلو سادنالا مستف

 ةتس هيف تردص ىذلا عوبسالا ىف اهنم عزو ةياور لقن

 اهنودجي الف اهنودشني مويلا اهوبحح ىصأو ةخسن فال

 انلح ام ضخ اندأ كف كلذ اهظنواهنورضر داكار

 نأ انناذ دقو .٠ راكأالا تالث' بالطو نتتاقتلا كلي نإ



 - ا

 ١ لقاع هيلع
 نعجردت ةرثؤم ةعفان تاياور دلبلا يف رهظت نأ ددر

 . ةجرد هجرد قرلا ٍلس يف ةمالا تاقبط نم ابليثت رضحم

 د11 ار[ تاو مدعم ناب اور دلبلا ف ناوكت نأ نول

 ١" | هنكب ىدلا نيك ردتلا قاف ةيدا ةيرن نيولطملا

 .:رع هروصقو هتلق لع تاياورلا هذه نم انعابط هتحمو

 انآ لذا ىلا ىرزطع ف جانا دنت ةمآ قكتال ضرتلا
 باتكلااهأ ركتمأ | رع  ةلاجم زخم ةيفام الام

 ا 21 يق و ةطخخ تاناكر نورداقلا

 ءارغلا ةنلا اهلع مك نوكتو ءازسلا: لع ءانثلاو لاما نم
 ا

 آكل نو دا ناك ف عأو ججرتلا هللا مر

 ىف ةءاورلا هذه لمج نأ يوني ناكدّقل هءازج نيدهاجملاو

  لجألا هل حسفولو . نويصصقلا هيذتحاجذومت ةيناثلاامتسبظ
 انحسا سم بلطت تناك اهم جملا ةريبكة وراهم انمامأناكل

 : ١ ةكح كلذ قهلو دارأهللا نكلو ناو الا كلذ يف ةيبرعلا



 م ظ
 ملكتت و اثبتك ىف بتكت اهف نحنو . ٍنوريثك ةراشالا كلذ
 3 ذاعمو رصم نع ىنخأ اة ءالخدلا ن ءانيطخ ُى

 ىنعل هذيعل 3 ىعن اعاو ءىث ىف اندصق نم كلذ نكت نإ

 ىلع نونجيف انريغ نيبو اننيب ةطاسولا نوئيسي نيذلا ءالؤه
 1 رت رس ع 1

 .ةيلاجم امان :نوارفلا لآ نزرع او ةرارتسم تاس

 و عبتيف ىدهم مهد نم مهل ىداهال نيذلا ءال ذه ىنعل

 1 مهمانادجو نم مهل عزاو

 دا تقولا كلذ ةينط ولا هقلماتلا لاس نم سدا انار

 را 8 0 نأ 00 حمارلا ن ا :

 مصوو فبذنصت 0 فيأتلا 0 0 نيرداعل هاتلا 0

 رهدلا مئاقو نم ةطادكسم“ ىنطولا قد ١ تاذ تأ .اورلا

 ىصصملا نالفو تا )ا نالف لاغثم / انيفو جصراتلا ثداوحو

 اا نرخ 0 06 نا

 ا رورمملا 0 0 نع ءالؤه 00 ناخ
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 نولفاغ هنع نحو سفنلا

 هندحم نأ نكع امو ةءاورلا- هذه لضف لع لدنال انا

 اال امم القل م قبح ايئراق نش ىف ةظتل انما

 "1 ل7 توكل نأ فلل ىذلا رويخعا ءادنل ةنيبلت الا: كاذ

 ةينطولا ةضبنل مرات وه ىذلا غراتلا اذه ىف همامأ الثام يبدأ

 هده خسل تدف: دقو . ةيلاعلا ةيموقلا ةايللاو ةءرصللا

 لا انه اهانلقن ىلا ةخسنلا ىلع رثعن ملو نينس ذنم ةباورلا

 ىلايللاو مايالا ثحبو سمتالا قشب

 سراد دم مسرابيف نوأرقي مناف .ءارقلا اهارديلف

 هذه يف نوداكي مو سئاسدلاو ديكلا لهأ نم نورذحترو

 اع امسجو امساو امسر ةمالا ىدل نيفورعم نر نيا

 نيب اولوحم نأ اهف اولواح ىتلا ةثيسلا فقاوملا نم محل ناك
 000 تار بدك الا ن4 نورا اع ايتاقرو ةمالا هله

 ليلاضالاو ليطابالا نم هن

 ةناخ هللاااوتسحا نم ناخ دق زولا دابع ناك اًذإَف

 لإ ديد كاي داع لايمأف ةييظع ةبانجأ جم ةحضاف



 كل عقب

 نيم اقلانأ هبح ىف مهطا ما ا 0

 نيئم هياورلا يشع داق دقو نايتعو هلو مالا كر نم هن

 نكو انكك قره ندا فت تفداص م تارا
 ناشلا أده غلب ل عقو هيف امل

 لع بجاو ا ءالخدلا دوحو 0 نم ريدحتلا نا

 مبمادق اه ٌؤطت ىتلا دالبلا ىلع مءارو نورج مهناف . رويغ لك

 8-5 ءىث لإبلا ةحلصم نم مهمهمال مع :ال . ءالبو ءابو

 وطب مهمه امناو اولذ وأ هسي 5 1ؤ ع اودعس ماد 6

 ةما ريغ طا غال اس وعر الا م

 نولح ىتلا ةمالل نوسدد سانلا نم هثفلا ءال ؟دؤا امش

 اكيعابف نودي الو اديك امل نونو مسدلا ىف مسسلا اهني

 نينثاخلا لثم سنيلو ةمذالو

 نجم نايمأو ردح ةاوزلا هذه أر نم نا كن

 ثداملاب سلدنالا حنف سيلو . ةمبم ثداوحو ةمج اربع اهنف

 امم مالسالل دابع ريزولا ديك الو هن ناهسي ئذلا ىشراتلا

 ةسخو عبطلاةءاندىريزولا اذهلاثمأ نماننيب و . دحأ هاسني



 دالك «هر/ا

 : هرد هللو يبرعلا رعاشلا

 اراه ين رق الا دب الكا تناك ا ىف
 ةادلا هما هدنش ناك ان.ةرتس ةداعا قانآ: نب

 لئالسلاهذحلاضحل خماشلا فرشلاو خذابلا دجلا نم ةعركلا

 دوق ونأشلا ةمفر نم فالسالا هيلع ناك ام ءادقالا ىلع

 10 ةالت وارد رف نيب رسعلا قو. 'قاطاسلاو هكوقلا

 مهنم ذخ ًأتنأب مهب تينم ىتلا ةمالل راذنا ءالبلا ءالخدو

 اهرما مهمود ربدتتو اهردحت

 نأ رايدلا هذه ىف يبرعلا ليثمتلا حسارمل حيتأ ولو

 ىلع باتكلا ةريخ نم ةعامج عم قافتالا ىلا قفوتت

 ةيفيكب ىف أور باق ف ابغوصو هيخراتلا ربعلا صالختسا

 ا تلال نع 1 مدلطلا : ناك نيقالا ىف تدح
 اللا قنوت ايكو ةمالا ءاحناو ةيبملا ظامرا ع مئارذلا

 الجا وأ الجاع

 ريثأ نم ليثمتلا قام ىلا نوييرغلا باتكلا هبنت دقو
 هب نونعي كلذلو حالصالا لئاسو نم ةليسو هولعش دئاوفلا



 01 م77 7 ذ ز ز ] ز 7 زة 2 ز ز ز زةزة2ةزةز زةزة206060606060اااياا

 :كاوام ةنلل' يجو ءار كلا ل

 لا ا يل

 ناصيف يوقل لبظأ ةاور ست 1نال نع
 تنل نو طاضو اج نر كاد مالا ىلع ءالخدلا

 ةيخب مسدلا ىف مسلاكن وكم ايضه اطلاعات م را

 ريغ احراش الذ ضيضحولا اهدحم جوأ نم اهطاّقسا يف مهنم

 0ك ميظعو ةلماكلا انقااخأو ةيردلا ةمالا لئاطتا 1

 ءالخدلا رورش نم نيصح نصح ىف ابلعج ام مراكلملب
 ' حا حا « ءادلالا ءادعالا دباكمو

 هدي. ”ةردولا رطسالا هذه ةليلكلا تاتا

 ةءاورلل 1 عضو . ةيااعلا حورأا هده ..ةمي بسلا اعلا

 ةطخلا اهمال تاياورلا نم فاي امذ تعبتا ول اذبح ةطخ

 عفرا 0 فيلات يف ةطخى او . ىلثلا ههبرطلاو لضفلا

 نمردحتلاو فلاس دجع اريك ثدلا + نا رحال مقأو

 77 ريطخ قدح ءالب

 ءاب الا ةاك احح ىلع ءانبالل اثْل رباغلا دحملا, ريكذتلا ىف نا

 لوق دح ىلع اونوكيل مف لثشتلاو هبشنلا حور اظاتناو
090) 



 ل

 دحأ ىلع هلضف خي ال ىذلا ناكملاب ةيمهالاو

 0 لا الا نم درع ىأ فاماولا بنك

 ليلق الا لوالا مبغي الف دصاقملا نم دصقم ىأ يف بيطحلاا
 لات الف نيعماسلا نم ىليلق الا يناثلا مهني الو ءارقلا نم

 00 ا ك0 اس دربك نوكم ام ىلإ ةسإم ةياللا

 ادا 5 1 روك ةيبالا كر ترشلا اذه . ليخشلا
 ركذبامم ضرغلا اذهل ةعوضوملا تاياورلا تناك اذا ديفأو

 لد الا حف ةياورو . قدحم رطخ ىلا هش 7 مدق دجع

 اهسملتتا نا اهرردو اهررغ ىلعاص رح اهتمرب انه اهأن رش ىتلا

 «هتلاس يف نيضرغلا نده 0 ت2 دف اهدي الف ىدالا

 عابطلاو 0 0

 ةنمالا دحم وه ضام دجع ريكادتلا لع 0

 ءالخد دوجو رطخ وه قدحم رطخ 0 هسنئلا ىللعو هيب رعلا

 ال1 ل أ انيدحو اعدت يناق ءونسلا ءاطتسوو زكا
 00 اس را ل رف ديت نأ انهت لمحو ةرييكلا تاضلل

 00 ال اع الا نس داق اوزلا ةيدعس قادصفو



 د ”نوه اد

 لااا تقتلم ريع كلاغلا لكم تانلا ضر لا

 تاناوراو تكلا يو تالا سس ور نك حلو

 بلطيو تالق عئاوربتكيو تاياورلاو بطحلا مئادب قلو

 ةلاسملا سر ساو نر ةرال كلا دربو ةسايسلا لاجر نقاب 1

 لوقا, هتان ةطو ةجةاسنل عضيو ةقيقد ةسارد ةيرصلا

 كلذ مضي ةنداملا روط يف وهو ناكمجرتملا نأ لا 7

 تاتكالذك ريكو ةفئاقلا ةردعلا| كان انسه كي هاو دال

 زاك !اعاةيماسلا ةيظملا 0

 ةدحوم ةملك نلدنالا ةباور قخ قوت نأ قب دقو

 حال ةريص ةباورلاونم اتسم امان ءارتلا
 نامل رادقمحرشت انلق 6 نتاورلا الك نال. كحل يررخ

 نأ فيكو اهف عمطت ىتلا ممالا نم ةروبقملا متالا لاني ىذلا
 وأ دالبلا تبرخ عجلاو عمطلا الا همي الاهف ليخدلا

 انروأ ف تاناورلل نأ قحالو :تبسصوا كدت

 اكرأ نم نكو ليمتلا نإ كاضشمسو كس اسر ا
 ةروطخلا نموه لب قاكموبلامز لك ىةماعلا ةليشلا 0



 ل

 اهنم صلخم مث رهوجلا هعم ظفحم اصيخات ىتالسالا زمراتلا

 ريعلاو تاظعلا

 ةميرطلا هده 5 خسراتلا ىسمسردم صعل ا دقو

 فيكو ةدافتسالل ةدعتسملا سوفنلا ةملاام يف اريثك مجتت

 70 تكلدك لاطا نكد

 اذ ةديدبلا سوردلا غارفا نإ ةفادلا ها هنانألا

 بولاق ىف ثدح هن ال ديف, . ىمظع ةدئاف ديف لااقلا اذه

 قربظيا 0 هنريس نوسزدب نع َّط وص ١ نيل

 . زييمتلاو ةنطفلا نم اونوا ام ردق ىلع اروبظ مبلمجو محلوق
 ةيبرتلافاوعضيف ةطاخا هذه اوررجن نأ الا انئالضف لع امو

 رس لكش ىف اهنوصو ىالسالا خعراتلا يف نيروبشملا

 رودصلا اهسلتل حتفيو نيعالا

 00 كلذ امو هنن مانالا لعل حارتقالا اذه رذن اناو

 نم ةعطقلا يف يأ هنسةئادحىف مجرتملا ناىلارظني نم
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 مهتافام ابنا
 ه:تنطووهتعفروهدحو هصالخاهعفر يرصم هريس نومداقلا

 نيحنافلا ءاظعلا فاصم ىلا هتيحرأو

 مك عراتلا اديه ا 0 لع لبهت مويا ةنيجانلا نأ ولو

 تاريظل ناعماو ةادلو قوش ةيلمح ةدساردان ا ةلبعم ىه

 كاحنالا كفاوأ رادو 5 هاا نأ

 علا ا : لحملاو نر 1 هدب تاقيط ممم

 نا دس | ساطرقلا ىلع يرملا نع اندب يف

 ةردعلا نم هاهف تشكو ةمطد ةرق 011 ذملا ف ثدحن

 رطاخ تاكل اذه نورد ءانأاا طخ دهو ال
 هكا لاش نع اضداسفد 0 0 ديال لأ 00

 نمءالطنلا يح هو هلا الا 00 مالا

 ةنل يبنشلا نا ةرأ سرادلا يف هير 3 ةغللا ىسمردم

 ةلؤاذتلا ىوزملا ىشلاك لذ ريغلع ةيرلا فا ١ مضول

 قلاةشرطلاو :اةزيبك ةدئان :الي انقشان كدا ل

 ضيخلتا ةةيرط .بتكلا كلت اهبلع مدضوت نأ ندحتسن

 ف نو ةييقناا مالسع الا ضيل 'ريش خلات : نحيل أو



00 

 رافسالارودصو مران ١ هبرتو لساوبلا لاطب الار يس هئرقتو
 5 ةعاحشلاو ةساملا هس مل ُبَدِيِيل هطيسلا هحو لع 2

 ا دكار همام فقتاع رث كليا نوكي نا تتح اذاو

 ىلع ونحنو نيسنابلا ىلع فطمي فيك هملعو ةحامسلاو

 اا لا داو هارت الاكل نيمصسسلا ىلا نسنو نكلاسلا

 مركلا 0 كالسفل ف عبطتت 1 ةودعلاب كَ

 كلا َّق هئلاق رغصلا نم ءاطعلاو كدا لع بردو

 ىودمحلا سلق ا اعفلا نود ودل ع دامعء الا ناف لاو

 الك هرركت نم 0 ل 0 0

 لع الكل 3 هن اقلا ةودعأ أ وهو ةهصرفلا تحسس

 وأ تاكل ا 1 ىلع هنبا ءىثني نأ هاك لا

 هنوكيذأ وه ديب نم هن مامأ نكيف لان اناضفل لأ نم ةليضف

 نم الا مهنف سبل ليجلا اذه ءانبأ نم نيئشانلا نا م
 كلو 00 و 0 0 6 ا

 ها قوف 01 يربف ا 0 لاح الا 0



 ل
 نأ هل بتأ نأ ةشارع ف نر و لي زشاو 0

 ءاوهاو ةيلالشحالا ةساسلا كتاوش نسهر زنا 7

 ءاكذلاو قالا مركل الاثم ةيرملا دالب ىف زياكت الا ةساسلا

 كلذ ءانآ سرد. ىذلا اذ نمو 7 تمرتلا كسا و سر ١

 ريح الا ناسا نك مايأ فينعلا فيرشلا داهجلا

 ليقارغلاو بعاصلا نم هسامأو ان رف يف قولا ةيلك اما
 ليقارعلا مامأ تنث تأ لواحت الو لابج قوف لابج .

 97 تابقعلاو

 رد ”نصصقلا هذه نماةقق 1 نا لك

 ةحسللا ةطعولا نمايف اع تاع كارو نسر

 هير نر مجنأ نأ انداقتعا فو . ةتلالا 07

 اريك سس وفتلا لع اناطاس اهل ناف ةودقلا قرات 0

 ' نسل را ركع نكلو ناسا الو اسس تلا

 نموه ةحالل نسلسا لا ةرظ تاقلاو هس 00

 ايدنج كنان وكي نأ الثم تّدش اذاذ . هنع ضارعالل حيبقلا

 المع ايردت ةعاجشلا لع هيردت نأ كيب نسحبف السا, اناس



 دا اوفا

 نك 0 اف ممدبو

 ىف بتاكلا اهللني نأ ردي ىتلا حوتفلا نأ كش الو

 ا( 4 هدام رادع نوكت اعا نصا رغالا وم ضرع أ
 ةدنوصقلا ةباغلا وه ىذلا 0-- انها تاق نكت راعلا

 6 راتلا اذه نيودب ىلع ةتباثلا قثاةللاب ةناعتسالا نم

 روفغملا نيبو مجرتملا نيب مقوام الاثم الل اذ

 017 ساد نم [كاب كرانم لع ريككلا رلعلا ريزو هل

 00 ناسللا كلذ لشمال نك نأ ىدتو هيف لكفتت

 لا لتمر دق تابثلاو نحلل را حف نانلعا كزذو نايا

 اذ نم مث ## عانقالاو عاملالاو درلاو ديالا ىف ةحاصفلا

 وهو بصنلا ديزمو ا نم 0 ااا ره ىذلا

 وق كب نشرااو صيحتلاو تحبللاو سردلا ىلع! كم
 لبش الو : ءيذب لأبم ريغ اذه همسج ناكرأ نم. دهمو

 نمو 7# ةعلاطملاو ةساردلا ىلع افغش ءولمم بلقو ةقيش س

 رئاس للعلا بلط ىف رجابم وهو مجرتلا د ملا ذل اذ اذ

 مالا ا وس دم موق الا وطلال



 غ8
 رسل ىلا اكاوش هقودسلا يروق مقادد سحن ه لك نم أف 1

 هب م ةساومام ريغ ةوعب سحب 3 لكمتلاو هشنلا 6_0 لع

 كانغ كاع تداحم سحب : تانثو قوشل داهألا 00 ردعم ْى

 هسفا ىف موشي امسح ةدحاو همن لوح ةفطاوع عمجيف هبلق

 3 كبدح لمت لا 2 هندارأ دوش ىعيبط عىل سجل

 فاد ليام ف 4بلق راتوا لع تييخل ةدب ذل ةمغل نك

 ف .تراس ةيرحس ةؤق :فبداك سم . لامثلا تاذو نيمبلا

 سحب اريخأو : لبق نم اهم نك 5 ةرارحاهيف ثيبنتف ها 2

 اهد اقر نم 0 ا را :افغا ٠ نم تظع هس 0

 نيصلخملا فاصموملا هعقر تايسالا نم كل هيدي دميه

 نمل

 ا اذا ممرات : نطل امف ءىراملا 3 سحنام اده

 اذاو-. ىودلا ليلق ناك هسراد سه ف هه رأث 1 هده لثم

 مااااده ثادحا ناد منرفالا ناتكلا نس

 ىلاحع كلذ عنصل ىلا ل نحنف لاخلا روص نم روصن

 اننيب قرفلا وه اذهو . ةعبدبلا اهرظانم ضرعو ةقيقملا



 ميل ا

 داوطالا خوسر ةخسارلا ةعزملاو ةيماسلا ةمحلا نم مجرتلا

 كا هنلا كل هيلع ترطقانع كعب ًاثدح وأ

 0 تأ دعت ب هنن م و.دصعلا ليو ولعلاو ةمظعلا

 دكا دا دع الا ير طفلا داةستلالا لها نم كشك نا
10 

 ةقطا هزه هز ,موةقإ رش ةفطاع كبلقفف ريش 1 هأ مودتلل
- 

 ىحك

 كال دال [.ةيمدتخ ىف نيصاخمأ خ نيغانلا ةايحكل 06 [ديش "5

 ىلا راكفالا ن ا ماظعلا تاب نم ةا وأ
 00 داموا ةلودل 0 0 ل 00

 لام الا ل اثم ناصح

 الآ تاجتملا همعاط 85 0 21 11 1

 نيب امفو هيلاغلا 0 1 رب نمو رطس ني ميذ نر

 لصف نيب امذو هل اعلا هلال: زا 5 1 ةحفصو ةحفص

 حومطلا 50 نم اوه رشا 0 م ةعطق لصفو

 77 دومحملا

 شن فئاحص نمىلو الا ةحفصلا بلعب ءىراقلا كن يم اجلا

 ١ رع هسفن ى سجن ىتح امممتت داك ال مث نيأزحلا نيذه



 ظ م ما
 لا "تمي هتالالب هناذ ىلع رمثلا لدي جكس 0
 ظ هئانسو هانسل رظنلا

 ملاهفو رشن امف ىه ام ريثكو تالاقملا ثيح نم اذه
 نأ ضانك 11 الام: اسم هيلع انملعام اناعج دقو كسي 21

 ىلع كلذ لعفتس انكلو مالا ناعأ ول لوق لكس مع هدرون

 غارملا فزع ام لع ىهف ناسلا ف ةدابز 3 نامه دا

 يارلاو اولا سس نسايظام سا و ا
 ىرصللا لطبلا خمرا نك نو ماقملا اذه يفاناو
 تاي. نمانل قي نيرشعلا كررعلا يف داهج رمد

 هته صانع نما ص امذ 0 لكل وفن 3 فاشل

 ةديجحا ةيقانلا هر

 مق ةحفص ىأ ملاطو ن ازا نانته يف كارظن كا

 راودوسا ك١ نييماصعلا ملعت ةردان ريغ 0 كرصل تح

 ءائراقلا سف ىلا[ واسال ع مل وأ

 نإ نكك ءرشاوا ف . يحت ةاجوأ اي
 لاف اعل ناك ام غلبم ىلع لدت ةياكح 5 خيلبلا اهادحتي



 ل ؟غ5
 لبقتسلا و رضاملا ىف مبهوجو هب ا حصيأم نبع

 [01  ءاانوا ةداجلالا تاكسى ةناناتكو : اقع
 0 0 لاقل د رم هنوف نما رغالاو ةكرشلا

 طاصلاب ذخالا ىلع نيينطولا ثح ىف هناباتكو . بتكيام

 ذاق ا ىه ةدم او ةباغ لوح عامجالاو هنف مامل ةظقنلاو

 نم هق 0 نييصاغلاو هيف نيعماطلا للاخ نيب نم نطولا

 هباياتكو . ايدحو اعدق محلاو 5 املا فق امد
 ل1 را علا سنلاو رص ةماركأ نع دوذلا ف

 "7 د نأ نكعام لضفا نم تواسملا اهكللع ةبلاطلأو
 مايالا هذه ىف مالقالا

 ةراصالا نم تناك امل تاباتكلا هذه نأ لوقت ةلجابو

 راسل تيحو نيكل نكملاب رطنلا ذادنمو: ةجبللا قد
 اك! هند ناك دم 1 ددر نآ.الا املع ىف 10

 ١ كم عقلا الو ةدإن راب يه اك اهنث نا :عاللا ٠ ا

 كضيرقتلا نم انيسجو ءالجلاو حوضولا نم هيلع يهاع
 ىلع لدنو امتاذ ظرقت انآ خرؤلا ماقم ىف نحو ءارطالاو



 سل

 ىه ام اهداربا نمانيبتلا اذا يتح ةدارر الو نص نإ تلد
 م ىحو افاج مالكتلا نوكمال دان ساي ام 07

 وهاذهو ربعلا مئادبو مكحلا مئاور نم ينام ءارقلا نا 1

 0 ككاو 5

 هيفام هيفو مجرتملا ةريش نماء رح لعع را ده ليسا

 ضارغالا فيرش ىف مارصو ةينطو ةياوروةميكح ةلاقم نم

 ةيلاغ بقانمو ةعرك راث او ةقداص حملو ةديدس
 ل كلذو الع قيلت سن نأ سدس ترام

 ىلا ةجاح يف تسيلو ابعضو نم ضزئغلاب ةيفاو ةلامأأ ىرب
 طش باقر اهضمتاذجلا هذ طضايلالا نال ةلك اسلع ا
 مجرتلا ةيتك امو راهلا ةملاربف نسشلا رويت ةرهاط نال

 الب ادغو مويلا بتكي نأ حصيام وه ةباتكلاب هدهع لوأ ىف

 ةارفلا قدتص نم وادق هال كلذو . ل

 بام حاتتسالاو سايقلا نحو للا تاو ظل ١

 دان وين لعدف ىرشو نيس سا 0

 نه نيمفانلا قامتو نيساسلا شئاس يع كا



 ل 7غ
 مالسالاو رصمب ةقالع هلام لك ةلمجابو ةيسايسلا ةيلعلا ةلودلا

 رفقا 00120 كف تلخااذفو ى ا

 001 رطس ني نكلو سمح ل نئشلاانإ يل: كاقف اريثك"
 تاقلا وي امم انيف ةعماطلا لودلا اهتبصن اكارش اهأرقأ ىلا

 !ا طاع ندا لاو رافضا ةحولا كااكيمو

2 

 الصف غيراتلا اذهءارق ةباورلا اددقو داع نم

 امم ستنتسنل ةنقو فتن نأ ةلك ةلك اف اهب اوطاحأو الصف
 )0 هدا ننام في رقلا دال اذنه ءاننأ نم ات له

 هريخو ةتحادا و هرهوجو خراتلا ا يهىتلا ريعلاو تاظعلا

 ا 1 د ل ل دقلا قادشو ايدول ا ىنقوا

 ريرقت الا هءارو سيل جاتتتسالاو ةظحالملا نع هاك كلذ

 لع هي, ىقعن البمف انه دروت نأ اندرأ كلذلو ةيخخ رانا قئاقحم

 ةجيثت هثارق ىلا صلخنل خعراتلا نم ءزملا اذه يف مدقتام
 ةدبدج ةربعو ةديفم

 6 ةيفاطبا ا كثكتس امو مك" اعف انش اذدهو



 مج

 يب نمتسيو ةعلاطملا ةع ءاق او وه لخددو ةنماثلا هعاسلا ىف

 تادملا وام م ربظ لخلل تارك دم ةءاتكو ةءارق

 ةعاسلا يح هعلاطملا هد 7 ةئاثلا ةعاسلا ىلا مانو

 ولا ا روز دئدعلو 0

 لوانتت متةعساتلاةعاسلا ىلا ىرخأ ةرص ًارقيإ ةعلاسلا ةعاسلا
 فرشي نه عم رمسلا يف كلذدعب ىذّميو . ءاشملا ماعط اعيجج

 ليلا تضتنم ىج ( لده ازواك ءامور) ننال ١

 ىلا رحل نئاكملا ةدلاولا لوتس نم كلذ ده اننا
 ليلخ ةرامعب هيشنملا مسق فاخ ًانئاكأن تاما رجا ل
 م ابرق نوكيل ةهملا هذه يف مورأل هراتخا دقو غ١
 ةيعج ىهو « نطولا ءايحا ةيعج » مسب ابسسأ يتلا هتيعج

 اف ناو ندا هل نفرض ريالا لش 2

 ءاضعأ ن الاه نيذلا نيفلظو || زيغو نييط را مس نو

 كرايملا طولا دال

 لع. فتيل .ةيناننلا ةسارالا هذه لع موسراا رشلا

 خسران ليصفتو ٠ هينارمعلاو ةيسايسااو ةيدالا 2 مس لاو



0 

 ١ 32 ىلا تكلا هذه نأ ! ريك تاق هيلع ءزامأ اع

 تسيل قيغل اوارقو ىءاور اورتشانيذلا سرادملابالط نم

 011 نأ ريك نم خيرا الا ىلا كد ناريممالا

 00 2 لا تك ايلف كك لذا ىف قتلو سنام

 5311: قودريس نيذلا مف 0 هللا 0 000

 اهانب رام تلاةكر ل اهذه ل اه 1 نودبم اعد

 نلل) را

 ىلع يلق نمأف .٠ ا ملا ةماعلا هي نيكل

 روف سا و هدا ليان نال ةيوعدو هاك"

0 

 هعم بلج هنا .انوروأ نم موحرملا لوصو دنع انركذ

 0 10 كلو اينر ذعر تكلا نم زادك
 9 لك لمعي ناك ثيح هيلع راس ةايح جذوع هسفنل عصوو
 اك دبآ كلذ . نتكملا اذه ق تاماس ىنامت ءانثتسا الب
 مث حبصلا ةالص يدؤيف ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا يف ظقيتسي

 ' دوعي مث ةضايرلل لينلا رصق ىربوك دصّميو روطفلا لوانتي



 ها

0 

 ةلرسلا انتا مهي يل لالا حف اور ي ره هده

 اينصنم زكا مكح لضوو ايف اه يدعو ك١
 اعلا ىأرلا ةدايقل وأ ظعولاو داشرالل هسفن

 تسرغ دق ةحضان روذد مهاف نيتشانلا فبها تارا

 اهينرطم نوسالا عد دا 0 نوكتل مويلا

 موحرملل نولسر , اوذخأو ليثم هل قبس مل الابقا ةءاورلا ىلع

 دي ناكيتلا ةسردلا ةلء نم هوفرع 0 ؟فلا بلا

 ءاقاو سار ملعتلاو ريخصلا بلاطلا هيف

 موحرلا لك نوتشانلا اهرطمأ ىلا 7 هده

 ىوق امم هاغلا هدابش لعل ومقا ها تا تاتا ل

 تابقعلاو زوامتاا هذه ماحتقا ىلع رييكلا هيلة دعاسو . 5

 .. ريغصلا مسجلا اذهب

 نا ةدئاملا ىلع نحو ءانثالا هذه ىفموحرأا ىل لاق 22

 دا (نصوت ار ا هس .”ىلع دوقتلا ر 7

 ريفص ل أ هررح تاتك نم سنو برطأب نكي ا
 م0



 ب غ٠ ب

 بطاخ - ملكتم

 انامع 0 مم اف و ءامصالا ةفاك

 نوحسلا موعدوأو موذخن اذا .باحجملاو مظاك - ىو

 1 هو الا دشنو نواحسلا مدخأي س

 ا 01 01 2 او ىلا نط
 نامزلا ىف متأرام * اوكحاوموقاي اورظناف

 ناتللا تل قداح مش نمادلا ريحت

 ( قراطل 0

 ناوتملا قفكليلام * قس 3 كك ركحذ قراط

 0 دلا ال كفا ا ع كلل

 «« راتسلا لزو كلذ نولوتب 9

 ع



 م ظ

 ( بطاخم - ملكتم )
 4 نرط هر كد

 لعركشلا مظعأق راطاب كلتمأ نم كل قنراطاشا

 انو يللا شلل 0 1ك

 رق ال يناو ميظعلا فرشلا نم اهتيلوأ
 نرع ىزجعب دابشالا سوؤر ىلع
 تاجا وارقام تقع كفو

 لسم كرا كنا ا كانك

 هر لع ياسو سدود كل
 اذهض و ىراالر بأ كامن وا ىلا لول ا

 0 سم لك لع اس داع

 هلمعلنأ

 اريخمالسالانعقراطابهللا كازج قراط  روضملا
 دّقف نيدلاو ةلودلا ىئاخا مث[ امأو نوتثاكلا - ىسوم

 ل جيلع ىئلا تلكحو © تفار

 ف مكحلا كاذ نالعا عم دبالا



 را
 نا فيك هللا عظفح اضيأ نوملعت ( بطاخم - ملكتم )

 بعل م لاجرلا لوقعب بعلي مارغلا

 نا فيكو دابع لعب ميسم بح
 اررضءادعالا دشأ م هلاثمأ ءالخدلا

 ,سحو أآملع نولخد نيذلا مالا

 ميشقللا انه نأ كلدت لك داك

 قءهلعجامانمعل | نم هيلع انضفا ىذلا

 امثاظعو نيدودممللاةلودلا لاكر دادع ْ

 انتلودك هل ودب رضيداك دق نيب ا

 ١ 1 دام يعد نيم سا 0
 ثداوحلا هذه تاحفص يف نورت

 ليلج نم مالا يف لاجرلا ءاظملام

 قراطهب يتأام الثمهلذخأت امن لامعالا

 مالسالا مداخ هنأ يلع ةقيَقح لدوهناف

 11 نا دلل ةيراقوا قداملا

 0 لا امل ناس رفا ل العم



 ( باخ ماكتم)
0-0 

 هل ابق سا ان كا كا
 تابلالا ىلوال 3ك ذو

 0 كلم طل 00 امم

 فرشللا بسحن الو اماقم مراكدلل
 سادنالا كلم عاض ام عيضي اباسح

 راك و نط ثق ىلا قيرذلدب نم

 ماعلا هنم يتشا ىتح هداسف متو
 0 1 لهاجلا 5

 لع ان مرعي دال هدالب لهأو

 نمو املخو 0 اند م-مملاخم اننا

 مز هب لح نر ثداوحلا كال

 مدعو 0 ف تنيتلاو مزعلاو

 تزاتما تلا تافصلا كلن. عارسالا

 م اهريغ نع ةسرلاشا ل! مالا أمم

 أممو اراعاوةلؤأم اهاوس َح ايعفر
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 ( بطاخم - مكتم )

 : ءالؤه هجو ىف ديدش رارفصاو نينئاحلا ىلا روضحلا نم
 عنعاتا كي را لل ولا

 ماي.الا ةربع ؟دلعج ال هللاو نوعان

 ماوعالا يدم نامزلا ءانبا ثردحو

 0 000 لكم درا مل ىدوم نوما

 نييندملا نعد نسال نيرداغلاو

 3 مردجأو ةاقفأو احل دكا

 ةنايملاوردغالالثمنامزلالواءاونوكي
 ةسلادا كلو

 كلذ 1 تي رد

 لطابلا قهزو قحلا ربظ دق موقاي 2روضحلا - ىبوم

 مناعا اورظنا اةوهز ناك لطابلا نا

 0 ملا 0 5 7 00



 ا «ُن د

 دعب ميسن هلتق ىربرب اهمدقو ةلاسرلا 2( بطاخم ملكتم )

 دودملاب قوحللا ىلع مركف ةلاسرلا

 ىلا هقلتخلا دايع لا وا لا رمان ع

 َْق ادي هل درا ع كانك ف كاد

 دانعو مزعل زيشالا ايف ةسسدلا

 ءاج ذا همزع:نع عوجرلا هوجر

 ع مكبا اطخ مدقو مكلوسر

 نيملسملا لك رسف مث ودع ىلع 0

 تمقو ىذلا ريمالا ا كالذل

 توم لعام دنع اسال داع و هن

 لوالا ةلاسرلاب ءاج ىذلا ىدنحلا

 ثيبح انه ىلا هشحن' ناو هنحسف

 مالسلاو 0



 ( بطاخم_ماكتم)
0 

 كم و هيلا كاعد لي ةللط

 كف اف يقف لا دامت لا

 ريدبب 2 باخ ايلف . ريمالا

 ركقفاف دنجلا عاجرال ةليح ميسل 0

 ان ؟لزمإلا ميمست ىف سمالا لوا يسن

 4 حبقف شويملا عاجرا قح دابعل

 02 هنف ان قارا اديه داع

 02 قدم كلاي طقم راطعالا
 0 اعنا اعلم لشق الغ

 رككلا يف قيرع هلأ لع تلذ ةليم
 داسفالا ىلع بردتم عادملااو

 ةلاتير عنطصل نأ ىهو عافبالاو

 اع كا نسر دوم ةيسلا لااهدتس

 تامدق اقراط نا امف لوّقيو ىلوالا

 ءاليتسال دونملا ارا قفوالاو

 اشكو !بلع اًمفتاف مهمولق ىلع نزملا



 م
 كندا

 ريف ةياطا ضونوملا اح
 هناف مظعو مالسالا ىف هماقم عفترا
 هقورع يف ىراملا يوزا مدلا قى

 يسلاو نيملسملا ةنايمل ااا ردع
 مرايد بي رخو مبكلم ماعد مدهفف
 نموهات | تح كلذهسفن نمىرب كازامَؤ

 اذهوهو ميس همسأ لجر مورلا دالب

 يونا ةعداخ هي اغوإ مسا نا منا
 ( سم ىلا ريشي ) هده ىهو م.م
 برملا منمىىعسي نأ هاجر دصقب
 اردو ةلزاك تنبلا تدع تلد دا

 .تبلطف هبلق ىف اهبح عقو ىتحاهلزاغي
 ب 0 عنك 5 ميسل 0 بلط اك هن

 دنع ىلا 0-1 كلذب ا مهدعوف

 ريمالا بحب رفبرحلا عنمىف ريمالا



 ا دورا

 « هل لوقيو فراعل ىسومتغتل كلذ دعب

 : ماكل ااا نك

 فراعاب | نتَعاَم تاه 1 فراع - ىسوم

 ( دونلا ريمأو شيلا دئاق )
 صالخالا نمسك اع ىمثل ارظن

 نم لعكل اع افارتعاو قيقحملا ىنبدلا

 نع ارم كل عفرا ءاضسلا ىدايالا

 لآ تك ا 0 محبط وق ل

 01 نو رضي دالبلا يف ءالخدلا

 000 تت ءادع الا دش ىج

 لصالا ”يبرعب سبل ةدابع ريزولا
 ىبر دق قانطلا لئيخد هنا لب

 نوكيل لب قدصب مبمدخبلال مهن



 ( بطاخم - ملكتم )
 : ةاحتما نقرا
 .ةا ك1

 ةانع - ىبىدوم

 0 7-5 داع

 هاك 5-3 06

 . ىدوم  قاحسا

0 

 (فراعلخدد) لخد هعد

 داعر ادن نم

 يالوماب نابيبح

 مثالا ىف كلعم اكرتشا اما

 ىالومان انا دال

 كلذ لوعي ) منا كنا رمت نذل

 ( اللا قاحسا لات و

 نيدوجوملا لك قاحسااي انل عدا

 ءازعا رم ناكل اذنه ع

 زدغ نمار سلام ودبل ماع رعد

 ةماركو قدصو ةنايخو
 ٠ جرخ) ىالوماي ةعاطلا ك 0

 ىقخ توصل قراط 6 6 ملكتو

 ةمالاءالضف نم ريثك عم هيد وع نا



 لا

 ( بطاخم - ملكتم )

 * لوو 0 بجاح لخد كلذ دعب

 ) ناجسلا مظاك بابلاب (
 ِِء

 نظاام .4ءم نمو وه لخد 42د بجامحلا - ىسوم

 رضحالا نئاملا

 4 ميسو ميسلو دانع هعلخو مظاك لخدب

 هذهو لجزأا اده نمو داَنَع اده : مظاك - ئدوم

 ةارملا

 نا دعل ةدنع داحد هل ناييجت أمه . ىسوم ب مظاك

 جرذال هدنع لخد» نم نا امهّسلعأ
 اما يا

 هاكيرش اهنا كيشال تاعفام | ريخ
 مثالا ىف

 # اقراط بطاخبو بجاحلا قاحسا لخد

 فرأع بابلاب . قراط - قاحسا

  - 2-0مظاك ١



1 

 ,(نطاع

 هيلا كا رعا اذ
 كيلا الا رقأ موعد ةيالث مث ىدوس 2 فراك

 دابع قراط - ىببوم

 ٌدايَع 2 0 ف قراط ظ

 دؤرو 6-0 م ىف لع مثلا اذ وه قراط 22 ىئيوم

 كتيذ اإل لاوك رف كل هلا
 تينا د ما سا دا
 .انرامد ىف ىعستف كلمظعلو انن وختف

 قراطا نازح الا احلا ندد

 مورلادالب نمايتأ ةيمورو ىور اه ىموم - قراط

 يبرم سوقو مد قال
 هبحاص نمر رتتلاممسا لأ دوأ أ © قرا

 ىريمأاي كتيغب كل ىسءوم - قراط



00 

ِ 9 1 1 ْ 

 الا لوا ىريمااب صو.دق

 تداح لصفم ةةفملعو نك راخالا

 ا
 دلل ندسوا نمو كاذ كت

 ا

 ا اسالا ىلأ لصوا يذلا نا

 لن نم نال م هتصلخ كدت ر

 اوعس نيذلا ىلع سسجيدق ريزولا دابع
 ماباو هنك لعو شيلا عاجرا ىف

 أريرمت ام ىل عقرو

 هلع ةكيارتلا قالا اذهلاب

 اا لا ادهو ىرتص نلا

 ءالؤه عفو ةيفلعل را 00



 تطال ملكتم

 ىسوم- تا قراط

 قراط - ىسوم

 >0 5- قراط

 قراط -

0-0 

 ىل نكي مل ىريمأ اي كقحو ين
 هللا الا حتفلا اذه ىف قيّمح ريصن

 رصنب ال هناش لجهناف يلاعتو هناحيس

 هاهو ىللا ذل

 ريس ال اططانلا نا يداطا كد

 تناك كلذلو هللا هريصن قملا ناو هل

 ا مالا فرقا

 قركللاو يصف تاجا مظع

 نووشسلاب

 انكهااخما تشاد اذا مرج الو

 امعفرواهز ا ف ةانوع

 نم ئىودالا لوراطأ كا

 انعنك دل وطن ام اقلع هولا را
 حتتفلا و هدد كعاطقناو

 ) قراط دي يع 0



 قراط_ىسوم
 تأ
 ا 3 قراط

 نارام

 هك

 005 لمعلا 0

 قراطاب موقلا داوم يا راقامو

 ا رشناوامظعارو رس مهنم تدر

 3 اننا ةنسل مهلماعام داع 0

 املا ومأو مي رحو مهتايد ىلع مهنيمأت
 ىل حرش دنقو ملا هاشم

 ةديدعلاقيرذل اظم ظم مهسم نورك

 "0 را عافت ناك دلا تكد

 ادحأ ىئثخم الو ارهج مهمانبو

 هده حتف انيلعنم ىذلاهلل دا

 معنأحوتف هناف ةرهازلا ةرضنلا دالبلا

5 

 انعفروهللا ةلك هف انيلعأ حونف نم هل

 عاوا فيعضلا سعشنلا اذه ع

 اهب مبلهاوك لقث, ناك ىتلا ماظملا

 رجافاا قيرذل



 0 معه

 سماخلا لصفلا

 د را وهو 2
 5 4. ا

 ةلطيلطل قراطو ىسوم نعراتسلا تح

 نمنالقتنم حوتفلا نأشىف ناثدحت

 0 داع هايج 5 ىلا ا

 كل
 ريرقتلا حاص فلك.و ىسوم كلذأ

 داك ةهحاوم ٍِق عيا ماما هنءارش

 ىسوم حنو فراع هآر يق هيليمزو

 ءىنمو ىئنلاب 2 ميسلو دابع ىلع

 هانأام ىلع نبرضاملا لكن يب اقراط
(6) 
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 بطاخم - ماكتم

 هنآ: نيمؤللا راك [ ىأر 1

 اا هلا لعالاو سما

 نجا و كسوف ل ىنايغ

 لمعت نا كاباو مهني اديج كركَذ
 ال ذاع ىمو ةنيلاو تاكا ف

 اردلا اداع ررولا ليزا ىشع
 ةلطظلط ىلا: ىدنحا نيف 1 ةيحص

 قراط ماما 0 3

 ف دوما  ةعاط كرمال هللا دع

 لكدشني ثيح جورخلا ىسوم مم كلذ دعب »
 نب رضاحلا

 انملاب انيلا مجراو ه انملاو ةمالسلاب رس
 نامزلا لوط مدولساو *« انسلا اذان فو ؟حاو



 تح 00 5-

 تبطاخم ماكتم

 اصور وبقاث يارريم الا ىارام معن 0 ءاصركحو تقان ىلو ريق كاران

- 7 

 ) 0و » ةغاطو اعمس كتنيح

 داخل را ىنادحن ىريمص نا روصملا ع و

 ف 3: دايعل 00 ذبل هنأ

 دولا عاج راد الم يسد

 يالوماب كلذ هيلع رهظي رؤخللا

 هلع ةيمالا ةذئايسأ نا ركل اهيرطلا ع

 قرا“ مزح ناك تيكا تنسشلا

 نا دايع ةبامخ تايتنك هربب دو

 اناهاو ةليضفلا ل. نات

 ) ت”اد>حو هللا كيبع لخدب (

 لخحلا لع تثمزع يبا ىدلواب عا هلل ادبع َّ اهنا

 ةاطيلط 4 ف راطب ف وحللا دصسمب

0-3 

 تبار دقو هتيحصل وزغلا 0



: 2 
 نوصلسا 2 قشوم

0000000 

 امن تنام قال

 00 لعتستأت وأ تبنآ

 0 ةدابلا قال فوت زقه

 وغلا قب نوكي فيكو قراط

 رصتن اوقيرذل لتق نا دعب هنا معل

 هلع رتل ولالا ةقرفلا اسرأ همؤق لع

 لانو ةقلانمل ةيلاثلاو ةطان رخل ةنئاثلاو

 ةمصاع ةلطيلط ىلاةعبارلا ةقرفلاب وه

 نمل د ١ كل

 « اليلق ىموم قرط »

 ىرطاخم مهنا ةمالاءالضفاب اوملعا

 ا( راع نذل سح رسأ نا
 هريغ فو سلدناالا ىف حتنلا انل 9

 الن وأ ناو: مرفالا  دالب“ نم
 1 اف شادع ىداو برجا لع



 ا

 ( بطاخم - ملكتم )

 نا ا
 تناف نالا اماو ةَقيقْلا لجتت

 كنم ىرأ تنك ينال نظلاعضوم
 عويس عاج را لع لملم لرا كلا

 مظاكاب «ناحسلا ١ مظاك- ىسوم

 ىو كيد ناب مظاك

 هيلع عضو هتنب ىف هعضوادابع دخ سوم

 كاياوينذاب اللا هنمج رخل الو سرملا

 لخد نمو انحلا ةدنع لخد ل

 لاو أن وحسم هكعم 0 لب جرخمال

 : تمتلل ( ءالضفلا رشا نور اذا

0 

 باوصلا ريمالا هارام روضحلا

 ندسلا قدتيساال قال وقابل داع



00 

 ( بطاخم - ملكتم )
 ذا دنا نبا« دابعل

 نا كعلا تام( عر 90 ( دابع

 قال يمان تاطخلا ل لكم

 باطخلاا ىلع نا:دعب تام ىسو»

 ىاليوعات معل دايع

 انجن لولا لوقت كلامو ىسوم
 درب ةزه يف نا داع

 ا عر هرم انا كيدفال 0

 ف نا تنلع ناآلا ١ نأ عاشو
 ١ وكت نأ دنال هناا اري رمألا

 عاجرال تلمح هسيسد يف دب دابعأب

 دونجلا

 « لبق ىذ نم رثكا افجيرم دابع
 ةلودلا تمدخ يبا ىالوماي هلل اشاح

 ل. ٍِء

 ةناماو قدصل



- 0 

 كسل حابصلا ماجامأ

 هسأر قوفو هريرس ىلع لو# وهو

 موقلا ةيغاط هنأ قراط لع ال ةلظم د“

 لتفف نانا نقلا تيحاةنلع مجه

 هدنج ثبلت مو هفيسل قيرذل قراط
 ع اوما ىح اليلق الا ةدعل

 مة و رابدالا اولوو ممرخا

 ظ ىلا مور 5

 نيملاملا بو ليادملا ١ راو كس

 لسرأ له قيرطلا ىف متتك انو ظ نس
 بودنم مم أبا تك تلا

 هلبق نم
 هيسلا سرب -و . طق لسرب اهنا ا

 ؟ شل سئر قواطو دو

 تبفتلي دف نيظي: نا قحلل نا. ن”الا باع ىسوم



0-00 

 ْ شا 0
َ : 

 دل ف راستلا اضع انكو رارقلا

 انذخاف حتفلا ىف انأدب كلذ دعبو

 فاطعو رودمو 0 ىلا وتلا

 هندملا هده قو هيلمشاو ةيورقو

 71 راع قنوذل ضاختوا انملع
 قراط ماهلا دن اغلا م ماق كلذلوانم

 ىف لآق ةغيل ةبطخ ولاو اعز نا
 نم رخبلا رف قي ان

 | لعج 5 » ا ودعلاو متارو

 اان انررلق ىف يلع رك

 لين 1 اك داجلاو ريصلا لع

 2 الا ايرلق هرم كروطعتلا

 أمو ةاو طاشنلا أحور انف ثعلَو

 0 ستلا يح هباط# نم عرف

 ا اح انلاامو الا كما



 1 ماكتم

1 

 لوسرلا - يد

0 

0 

 فوض نمالا قداس الاس

 فيكتور رمال بهايغ لجنت

 نئاملا رداغلا لد ثيح زل

 لوسرلا اذه نم نالا عمسنلو

 ناكضيكو رصنلا ناك فيكم ركلا

 2 ويملا

 نم ناك ام انيلع صق ( هيلا اتفتلم )

 نال ىلا ناو مكر امو

 رجلا ترامس ل سيلا

 طوس ة يشم نا

 ءارضخللا ةريزملا انلصو يح نيلماك

 مرداس هاك ها
 سلدنالا ءىطاوشانلصو ةليلو موي

 ان نفسا ىح ةلسل كلاذه انتيف



 (بطاخع ملكتم)
0 

 راصمالا هب تهزو اك

 ديول باتكلا رى ادب. ايل
 01 1 تيوس

 اس قراط قرا انيغان

 رابخالا هل تءاج ام لك نم

 ركل دل فيلا دع ول

 اب لاما
 ا ةيجالو عونا ىقأ

 رات عطاق هنم فيسلاو

 "ا لا واط

 راصعالاو خئراتلا هلجيس

 انيولق مي دق ىالوماي رورسلا نأ

 انلدب ال هناف انتدقأ الم حرفلاو
 ىلع فوقولاو رمالا رس ةفرعم نم

0-2 0 

 هتفشح



 ( بطانع - ملكم) -

 ى-2“

 نىدوم

 ا «ؤ١جىف ل-

 0 قراط كم )»ع نه 0( نيم ادار ا

 0 ريصل نا ىسوم برغل

 نيد جا يحس دق ع :

 و لكفو ءاددع الا دونح 0 كتمعفو دق ْ 1 0

 هكولئىداوب سما ةكرحملا كان يلح 1 0
 0 مالسلاو قيرذل موقلا ةيغاط 3 0 5

 0اس قدك ىداون. ثتك“

 0 هوبا ةرخملا 0

 2 نيحانل ماع 0 هد زو ةلئاط 5

 ) اع هحو ىف 0 دضا

 ١ اونا ثداعو راقيللا داع

 طا :ممالظلا كعل ا أدبو

: 3 
 تدطروب ءانملاو قبقا دشلاو



 ل

 ( بطاخم - ملكتم)
 'ءداب توع نأ نع ةقداصلا

 هراقأو هلع

 © .لوقيو بجاح لخدب
 000 0 لوو تاسلاب "الوم

 قراط ماما دئافلا لبق نم ريمالل

 دايز نب
0-3 3 

 7/ىح قراطا ! دابزننقراط لبقنم 0 ,ئسوم

 را 0و

 توصل ّ وعي وةههحو رفهصل ( داع

 ىسملا ةيبخ ان ضفحتم

 بئارغو بئاجع نامزا ىسوم
 ' الا ضهدتو لوتفلا نين

 0007 نإ تاب قراها دالا
 ا15 ىلا ىدهأ دق مؤيلاو

 مدهيو لوس رلا لخدب )»ِ لخدب هعد» تبجاخذخلل ا بوم



 ( بطاخم - ملكتم )

 عوّسا٠هب

© 

 ن الالا رولا فرع اك

 بونلا تل ناو هدهاعم لعب

 ىجرمو ريسأ ىثبج ىلا يا

 بطعلا نم فاخ الو ريست لبق

 هرشل ا هلريغ دوعتس

 بشت رألا انم هللا ند كاننيو

 ىلع هيحانجم قف فوملاا 0ع

 دره الا لوا تمار مىرأ يناو يلق

 بجاو ريغ براا عوقو نا
 كياو نع لدعال ىدنتلا حاد

 قرشلاو :ءالالال تلا اكفنا

 ظ ظ دالبلل
 يدون نحال انا (اناتناال

 توعب 1 هل ريخ ىلثم 01

 ةيدللا لل ثم" فاشعالا ف



000 

 (بطاخم - ملكتم )
 عطقي الرصبتملا يكملا نأك شالو

 1 كباهذمدعودونجلا عاجراب الا

 ريمالاب ارض ترك امع الضف هيف

 ةدسفن

 د ةنم قاهتا#و نأ داعأب معا داق

 تائيالل ةمدخو قربك ةساوو

 000 كو رمح الو سل

 ا ناك مالا اذه طم رازنالا

 واق يف تعرلا عوق نى

 نم يردت كلاخا الف“ ةيعرلا

 "كم5 ناولماق مروعا

 ل تايسو ل 0 كنظاف لع

 ِكتاَود

 تمنلا كالا ناظواالا مدخلال

 سعتلا مادام دحلا اينو مودبو



 ل

 ( بطاع - مككتم )
 داع

- 

 سوم

 ىدول

 سوما تا

 يدوم دابع

 ريخأتلاو كاباو بهذا

 داتيع ليمتتساو » ( جرخم مث) فخم ال ظ

 « ةهعم نهو وه لخدب ل 3

 ىأ ىلع ( نيمالا سوعدش كرف )

 ريالا
 قوحللاو انيسلا لع اللا تمرح ام

 ع

 1 ع ىش

 ىسنإ حفلا صه موقال دونجا

 هلل ىف هلل لمعي ىلوم نم هللا“ كل

 سعصلا لبسيو مالسالل بوطملاا لومو

 ى

 ثم ارم ل كفل هدحو هزعل الط

 ىربام نحال يارلا نمو 8

 ررسالا يدا عب او ريشا

 اك الا يالوماب كلذاو قرا يفا

 بعرلا مقويو ةكلمللا فاكر عل

 مالسلاو نمالا 0 مدعو ةعرلا قى



 ا

 ) بطاخم 2 لكم (

 0000 د دهلح نار 0
 يلق كعل داوعابنو

 01 كالا لآ وعدن نرمإالا ادعت نأ دانع

 راظتت الاو يتاوتلا ىلا

 0 ال
 انام - هناك دايع ادعام ناكملا نم

 (.ميسل 0 ىدح

 ادا لع ناك .نمالا نا ميسا 5 م ! ميسل ا

 ماو الج تلا يك امالو هلت

 امو ىاعسم نسحب ليلق دعب 0

 الد يح ريانا الا نالا كنيلغ

 ') ارجتسا ىذلا ىدنللا نالت لت نأو
 رسلا حضت الثل انتليح يف

 ش ةعاطلاو ممسلا ميس

 ( مهلاوقأ ممسيو مهقارب فراعو كلذ لك )



 بتادج

 د 5و 6, د

 ريصلاو ليةمىسالاو مهدم فطخلاو

 مآ ىف نال ليغ

 .تلاق مهجر نا دونجلا عاجرا

 قراط ذا مدنع ناك اه ءادعالا

 ناواندالب ىف نوعمطي مهنا نع الضف
 مهكر تيِهذاو م رع لك مهيأ

 مهموأق نم نول 00

 ناب ىداؤف ىنتدح ناك دقل هللاو

 كلذلو ملاطلا ةسعن ةددرحتلا ةكدده

 برحلا مفر ىالرما كاع ترا

 هال را ىناو اهعاميا مدعو

 دونملا عاجرا 5 د.ال

 هلا هدا يس
 نسالاو ردك ا طش

 ريل كنلأ همزلب لب

0 



 هنزيزول ب ىسوم

 1 عومدلا هأنيع تكفي و

 نم ريصلا ناذ .ىالوماي ريضن

 الو دسللا نم سأرلا ةلزنع رومالا
 ا 0 اسال نم كيل د
 همدخ دسش تام.دقف قراظ تام

 شيعي نأ هريمال وجرب هدالبو هنيد
 ءامصلاو ةاسملاب اسم

 (يالوم)
 مايالا ثداح كربصل مفدا )

 مالعلا دحاولا فطا جرتو

 اهيزك  قياضت ناو: نسأينال
 .ماهسب ابفورص برر كامرو

 هجرف كلذ نيب ىلاعت هلف

 00 راصناالا ىلع 0

 | لع باصما نأ. يرزوأ



 كل «17/ معح

 هل ضضأءنإ ناكمالا ف نسل 2( طاع ا

 دونملا بولق ىلع ىلوتساام ىالومأب
 انياراؤام ةعاس لم قرط اا

 ادقللا انسرافو ماههلا اندئاق بارتلا
 ا . هْص رص بقع دايز نب قراط

 قرفلا ءاسؤر يناوخا ىرب مىرأ

 | شرما عاج كرا
 ردكلاو ماع فسالا نال ناوريقلا

 نم نشا لك تفاحو لما

 اذه ىلع مادام ةءيقولا ىف مازهمالا

 « مالسلاو نا

 تنام راع كان 1

 قرات يا ىذا تر
 : ليلخ لك تبقأ دفق للا

 مبحأ نيذلا اري ككاو

 ( ليادب موحم وحنت كن 3



 مل هلك ١

 يد

 ىئىدوم

 ىدبوم

1 

 د #«”و”ب

 0012 1 تال فال
 ىلوالا ةقرفلا سيئر دوم دي ىلا لبق

 مساب باتك هعمو سلدنالا ةلم نم
 سم ا ىالاوم

 لخدب هعد

 | راو باتكلا اديام راب

 ؟دوم دنسلا

 هلسرب 2 هوم كيبسلا ا و

 7 قراط

 داع رولا تاكل

 دايعايءانل هارقا

 سيئر دوم نم ( باتكلا ارقي )
 ىسومايقي رفا ريمأ ىلا ىلوالا ةقرفلا

 ريصن نبا



 "هم 0

 : هرفس كسعل داع لانرا هفلكبو

 ( هنوسر# دونج ضعل 1

 داعب راج الا نس ب معا

 ريخن ةيعرلا ىالوماب ءىثال دايع

 ىلع هانطأ براض نمالاو ءانهو

 داللا ءاحسا ران
1 0 

 2 نم دخا دق دايعا دولا نك

 ركفأ ّ ا و 1 ريس ىلق

 نو امف تمقو لك

 اذه ندافرخ نحاس نا دايَع

 و حك 5 ِء

 املظم احالص هيف ىرا الو ضاالا

 ةرب زا ىلا هال نم اولضو مما نظا 0-0

 ءارضأتا

 ااوص وف 1
 ( لوو بجاحلا لخد» كلذ دعل )



00 

 ١ اذ ردك يسوم ردكتيف باطخلا

 دنعو اما ربديل هتيب ىلا بهذبو
 اكلاذا لت امن دابعا فاك كلذ

 نم افوخ ةلاسرلا مدق قدلا ئدتملا

 جرو كلذ هييحبف نمل نوهط

 نيريزولل ربظيو ىسوم يني 3

 دونجلاب قوحللاو ليحرلا ىلع مزع هنا

 مامديو ىبأيف هعنم دابع لواحيف

 ناي ذأ نسال اذه ق نوداحت

 "للا هك رشي قراط نم باتك

 كلذكو ا ىسوم رسيف رصنلاب

 دابعزول ريغتي مث نمونيرضاملا لك
 بيس هنأ ةمالكو هلمف 0 ربظيو

 دعلسا)و هنحسل ىسوم رمأبف ةسيسدلا

 عمحتتفلا مي دونلاب قوحالاو رفسلل

 برلاىلع هللا دبع هنبا ىلوو قراط



 مدل و5

 طع لا
 نمو ةداغ ربك او ةهارش مظعاو ظ

 انب أه 1 قررا أده لعدهلل دما مرم

 انرس ىلع دحأ علطيالثل

 00 1 أنه ظ داع

00 

 :« راتسلا لزبو ناجرخم © ظ

 هيي

 .هاريزوو نسوا رام ع راتسلا 2 صخللا

 نمزلا نم ليلق ريغ اوثبلي الو هلوح
 مدقيو منطصلا لوسرلا ينأب تح



 ( بطاخع - مكتم
 اس لالا

  يدنملاكلذزاوهو ةباغلل مم رمال

 دهعلا ىثدحلا ريربلا نم نوكيا

 برعلا نا نظأ ىنال مالسالا

 هدالب ةنايخ لع موعم ل رسال

 1 2 1 برأ نإ ةنين
 | ميتال ةديكملا هذه مايقلا ىلع مهنم
 ةدنشن مالا اضم نيكل نسا

: ١ 
 ميظعو مدالب ا 0

 نيديىدش قدحلو ءاكذ لهأ كيذا

 كشال لمعلا اذهب مدحأ انفلك اذاف
 هلتقتس اننا ةظل لوأ نم مهي هنا

 ريربلا فال هترومأع همايق دعب
 است برعلا فالجا نم لقأ مهناف



 كا

 ميرم

 نع ٠.١.«< نيم

 رطملا نا تيأر ينا الا اقراط مسن
 يق ناس وصف ف يل

 ىلا اهسننو ةلاسر هل 211

 اقراط نا امف لوّشنو دوم سيئرلا

 ا ريم الل ىذا كلذ ايمدهام

 مهعاجرال رطضيف دونملاع اجراب هيلع

 داع اذا قىح ىدتلا لتمن كلانهو

 كام هنأ لوك فدا نع نانو

 رس 1 ليال كلدبو

 نايا ديل داع تريل كاش

 حاتراو ىنطو ىلع ىرطاخ نآلا

 نا الا ةللألا ةدكلل هدحل ىزريمْص

 كيتا نأ لع يالا ومعنا ىرأ



 ميرم

00 

 داع نيكل تنل اذا

 يتديسأب كيري ءىث لك تلم
 قوشب يناف ينربخأو كيلعللاب لجع
 تامعام عابشل هرم

 2 يبلط ف مجنأ مينا ىرجام كد

 شيملا رفاسيس بيرق نعو ريمالا

 شيما رفاسيس
 ليلق امع دوعيس هنكلو رفاسيس مج

 كيلعهللاب ةعرس لكبينربخأ كلذ فيك

 1 ايي ناحل هنا ىيتحاب ىلعا

 نمز كروضح لبق تعمتجا ريمالا

 ن. اهلا, ةليح انربدو ميسن مم ليلق

 ةليح
 هدام
 وأ ريمالا من نأ يسن ركبقا
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 اهرخعالو ا ايسر اتت شنان
 ا
 ( رخو ) كرما ومالا

 1 لوّشو دابع ىشمت 2

 هل درمال اياربلا يف ىوملا ؟>

 مللا رجا الا ةفلاخ اعف

 تيد راع درا ىرشلا لق تك دك

 م نم مراكلا هَ

 هن مأرغلا ىطري اع ىضرا مويلاو ا

 محلا ىوذ نع 0 ةلذ نم

 تتععام سانلا ف وذا الوإشناو

 مركلاو لضفلا لهأر قبقت ىسق
 نأب "ىلع ىضتي يوما كح نكل

 متالاىف رصعلااذهةداسن رخل

 4 ميرم هيلع لخدد كلذ دعب 9:



 ) بطاخ ملكتم (

 دابع

 دابع

 -إاية١ -

 اممدهو مهعاجرا قفوالاو دونما

 لبق نم اهب تا هناب هربختو ريمالل
 | لل ل رشأ دعو دو نيرا

 ةروشملا لوبقل رطضيف دنجلا 00

 برملا مفرت كلذددو هةر ول رمأيو

 نا ريمآلا ىأرو دا عج اذاو

 ناكل ادام تبع سلو ىح انزاط

 ا[ لل ا ادب ان انوكي .ءىثأل

 ' 11 لاس ناذ هتنح قو ىدتللا
 ةقيقلا لمتال كلذيو تام لون هنع

 'دويسال ىأرلا اذه ناد اعصاب, كود هلل

 ىرام

 كلذ ىلع هلل دما

 | رمةديلايلا هذأن اا آلا مزال
 قافتالا اذب- اهربخال



 ( بطاخت_ملكتم )
 امل افلم ىرمأ ميطبال اقراط نا
 ميدعلا دا نم انني

 00 ا كرماعيطيال فيك

 ناخلا نسال هند

 ةفيلخلا رماوأ راظتناب مستحا كلذ
 قراطل لسر نلف كل ذك مالا ناك لذا
 حر بهذ. تامىت َدموت وميل همسل نم

 ةدوعلل ةي ودون جلا

 فيعص قار اضأ ادهو

 تأ ىر اة
 تكنو يدم ىاااجا طرا نأ
 قست ردو ديسلا ىلا يسن ةلاتسر اهل

 اقراط نأ اهف لوقنو نيل ةقرفلا



 - مكتم )

 دابع - ميسن

 . مجسسل كانغ

 2 ميسن

 . ميسن - دابع

0 

 عاض الاو سمأ رييدت نم انل دبال
 نود نيئاخ ايدالبت ىلا اندهو انلمأ

 1 علب نأ

 ةليح لمعن نا اننا سناب ةقيقح

 وي ردل لع قراط رصخا برحلا عنل

 سماالا ىمناو هموقو

 انا رمال سرب انا يراتوا
 كل - ك1 كو تريك لك ذل

 !2595] هد وزحتو اقراط قعدت كترا

 ادا تماس دو نوكت كنال
 يملاو

 مس ل ل كفيقص عار 00 ا

 0115 اهو كاملا كةميريمإلا
 ” مالت وبمورصالا ةقيقحعتو 5

 نع الضف ريسبلا ىمالاب سيل أخ



 ( بطانع - ملكت )
 د م نيك

 ىنتخا انه انأو ناربدبام ناربديو
 ىت«و ناهعيال امهو نالويام ممسال

 هببكو اها 2١ تمل لك تلو

 قراطل تعفر ىدنع كلذ مواهاياوت

 ندسمملا ديك ملغبال هّللاو اررقت هب

 هنافتخا نم لبيلق دعو ينتح 2(

 ( ميسن هتيحصلو دايع 3

 راس داع ا تلغ نكت كد

 فى ىدهج ىصقأ تلذب كّمحو يت

 لب ريم الا لبش, ملف برم اعوقو عنم
 امتقوهقرف ءاسؤرو اةراظ هيا اعد

 رفسللدادعتسالاب م ىمأو هدونج نم

 ل”القمايا دعب نورفاسيس مو

 لمعلا امو كلذ فيك

 ةريملا ةباغ ىف هللاو ىبا



2 

 ( بطاخع - ملكتم )
 اسال . ماثللا نم ماقتنالا نام فراع

 00 ١ 00 ةمدخ هيف ناك اذا

 رداق 1 الآ 4 موق ال : ماقتن الا

 ةصرفلا تءاج دق معن من . فيعض

 02 كلاودعو كمل كلامك :امأ

 مل تيت اللا
 مولا تقاىح ل

 دصتق دسافلا كاوه ىعادل ةباجا

 اهدودمل درو تارخلا ةلودلا

 اد تتار هلع نالدخلا
 نمانلل ةربع كنلمحأو اناولأو الئشا

 نئاخ لك يتلي اذكهو ًاناسنا ًاناسنا

 مسنودابعىتأ, نآلا ..اريضانب ديرب



 لزسو هفلخ لكلاو راما رح

 راتبا

 د جوج جس يس ل سا

 ىدلا, © فراع» رع زاتعلا مفرب

 دانح لع لوألا لسفلا اد

 هرجع ملاع هنا رهظيو ميسلو ميسو

 1 غلبيس هناو سئاسدلا نم دابع

 قراط ىلا هواقذرو وه هيلع ىونام

 ةمدخ و در صامل ىدلا فام هاماج ١

 مسأو دابع رضحنو ينتخ 7 مالسالل

 دونما عاجرال ةسيسد ناريدبو

 1 لسرو ميسل حجرخ كلذ دعبو

 ميسن عم هيلع قفتا اهب دابع اهريخيف

 رو داع ةضانو تلال يش

09 



 قأو ىسوم مميجيف

 جس

 أم

 نال لدتلا' لاف

 نا ليقم ارهاز

 ىركش اذا ناكرات
 راها هيفوال

 لضف لهأ مثالف

 نابو لاكو

 حعمر 1 37 الو

 نافل و: ناتو

 اوريسف ةنيات لكو

 راماو مالس يف
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 ءدوحو قرف ءاس زر نعش ترن :١

 يرو ارسل
 دارفأ نمدرف لك جيمي ونينمؤملا ريمأ
 «هنف ا هلا انفو ةيمالسالا الا
 انني د زعو انناطوأ ةداعسو اندألب ريخ
 بيم عيمس هنأ

 (دونلاوقرفلاءاسؤردشني كلذدعل)

 انم قيرذل ىريس

 ناعطو برح موق
 قالبام قلي فوس

 تايمز لوس ظن

 رصل موق قلي فوس
 ناوعلا ترث الظل

 هع نيالا فاح

 تن انسو ماسح



 بطاخم ملكتم

 . قراط هبيحيف

 اما

 لع كونو رمش دعتساف مهف ويس اللا

 ( سلجي مث) ل

 لئلا ريمالا اينأ
 حتفام طين ىتلاةلمحال ترتخادمل

 ةرصل الا هل تا اذاكر لا

 ولو ناميالا ةلك ءالعاو مالسالا

 راحو مدلا نم رمنأ كلذ ءارو ترج
 ةيبرعلا ةريغلاو ىناو. مجامجا ءام نم

 اف ت11 لدابل ةضااتسالا ةيفعاو

 ةداملا“' َكِلَج ىذ راع ءالعأ

 هع اعد مدهو 5 00

 ل فرامل دسم دعأ ىو

 كمان ايلاط ىلا ةمهملا هذهن قيلكتل
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 ةداحملا هنلع لوتس ناو ناك

 ضرالا قراشم ىف تنور) مالسلاو

 ىوز ام ىتما كلم ابنسو امراغمو

 ( اهنم ىل
 نم افدالبلاتحتفو ءارلاتلناذاو
 ماو مدالوأو مهلا له لعبا

 نيعافا ماركلا انا تح ف

 نيدلا نم 0 نيمصتعملا نيملسملاو

 نم كلذ قا كرد تاور 00

 ىضمأ تولجملا وفرلا ناد يدلل

 لمؤنل اناونيقداصلان ينم ؤملل حالس

 رهامدتاق تنافهيلا كب انكلان كف

 نودتمم كلب ماك كقرف ءاساورو

 مهل راخنال نامجش لاطنأ كدونجو

 مه دعاس الو مودع ىلع ممم رسصل ا



 ( بطاخع - ماكتم )
0 

 ا ىلع ا كان محا دق كب نا

 هللا نذاب سلدالا 0 ةلمحلل

 ميلماعو ةسايس نسحأ دونللا سسف

 مهل رتخاو مهنيب لدعاو ةلءاعم 0

 نارقلا لعجاو كسفنل هراتخ ام

 تدر رزمالا © ىف كدلشرم

 هماكحاف كلاحربو كل>ىف كيداهو

 0 مسالا راو او هيكل

 ريخ هيف ام ىلا كدر را كدر

 مالسالاو نيململا

 عوبسا دعب سو قراطاب دغتساف

 لق داو رو هللا لع اكتم لماكا

 00 د لك كت

 عاقبلا كلثيف فينحلا هللا نيد رهظب

 عافصالا هده ف مالسالا نصلك



0 

 1 ناش ةاداقم نم 0 ا لسع

 نييطوقلا ديسقيرذل هكيلمل ةتبسريما
 نروكلارط د الاكل عر

-_- 

 | لحشساو هلا ع م
 دفا وعلا هج وداي مئارشلا 3

 حصي الو ةلضافلا قالخالاو ةنسملا

 كاملال هينأي نأ ًاماقم دازفالا نادال

 نأ نم ناك ام لعتو قيرذلكر يك
 سادب الا تنل اناعدوانب دحتتسان امل

 ىف نيمؤلا رفا طاع لك الع ا

 ىلا كتوعد مويلاو 000

 هظفحا قيما يم نإ تا
 انلضمف انا مالا قطع كولا

 كتم ايضا لاو . داهمجلاو حتتنلا

 تكترايمو ةيمالجالا تتهرب ردا



6 

0-0 

 هذه متف يفيعسال عاد ربكا قيرذل
 دالبلا

 لع دقح هلك ةتنس 500 0

 اهبكترا ىتلا مئاظفنل ًارظن قيرذا
 كشالوهتنباممىطوقلا ريمالا اذه

 5 اسما

 ميمعلا عفنلا اهئارو نم نا

 اح
 قراطو دابع لخدب كلذ دعب )

 ةدونح رم مسقو هقرف ءاسؤرو

 اقراط حفاصيو افقاو ىسوم موقف

 ابطاخم لوشيو هديب هقرف ءاسؤرو

 ( اقراط

 مادقملا لطبلا اهأ



 ب ١/ه

 (بطاخم - ملكتم)

 اعدت آلا ىالوما يبارب لقا ميلا . ىسموم ا

 اندالب فرشوادوحج هان اع سس

 تبئاص فار لا نيم م فوسو

 داعو شيلا تهد ىم

 ذاوعيو داعغات كوكل بهدي ف روس .دانع. شا تف

 مامملا دئامعلا ا عدا 0 نييمزومب

 عال هقرف ءاسؤرو دايز نب قراط

 0 قم عاما ناسرفلا نم عدو

 ليجرلل دادعتسالاب مبماما

 (حرخو) ك1 علا نسولف دايق

 6 نا بلبح ديساي ةقيفح . بلح بر سوم

 ىمظع ةصرك دعب ١ن الا نيلدياالا

 ةدسارماتلا ةحاكش تناك ىلا يم



 - 9/8 ل

 زوفلا اولاني نأ دب المهضعل عممداحلا

 رصنلاو

 قيل الهنا دابعاب حاضولا قمل وها ذه:
 نايل ان دعوام دعل برحلا مفر نا انب

 نم دالبلا صيلختو سلدنالا حتف
 مع ىذلا « قيرذل > ةيغاطلا 2

 21 ةفاسعاو هي 6

 اع نئانلا تلامل اهاَتمهْر ول: اناا

 اذ ارد تشل لافط لاك اننا

 دابعاب كب ردجالا . مأ سم دنع فعن

 لئاملا عبلا نأو كنار نع لادم نا

 كر ورام نارك نكمل

 ابيبللا هنم رابغلا ليرو

 ىلاعملا لرد تس نإ تب

 ابيبحو ًابحاص مزحلا لعجاو
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 ل - ملكتم

 نع الصف هدنح ماشا و

 راي نكن لد دنع ترا لأ

 لحوم ( سلدب الا ناكتس ) .نييط وعلا

 مجرفالا لك نيبو اننيب نوكت ىلب
 فوقو ىضرب المهم طوقلا ريغ ل

 انيلع ا

 بييبحات ىرت ادام قضار + تسكبحم تل سارا

 ضح أطخ برملا مفر ناىرأ يلا |... : ىنوم- بيج
 ةصرفدعل ند سس م ني

 هوق 1-0 مد 00

 م سال ونج نافلاتقلا ىف

 دوق هبس رع مظعو.عرهزرخ هوقو
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 ( بطاخم - ملكتم )
 را فاز لا اعوان ا غلباو

 ديدي نم للا تال : مم يل

 ديلولاا الوم لظ يف * اننيدكفيسررصناو

 كد داو كد ف كرمك كاذب

 ديرتام تقولك فى * لا كر لالا

 ىر كلا ةيامآلاو يطل ةفالللا تاحأ لما داع و

 دابعاب قيرذل ةيراحمب قلعتملا انباطخ ىلع

 تياجأ دق ئالوماب منذ . ىسوم - دابع

 تباجا مب . دابع
03 

 ياسلا كر ظن ىلا سعالا ضيوفتب تباجأ . ىسوم  دابع

 ابمفرت وأ برملا عقو نا اند راهن

 ا نادم هند علم داع

 .٠٠ اهعفر وأ اهعامرا بارصلا نم ااا كمل

 نيعث اوانسلانن الب اوصلاوهابمفر نا يرينا . ىسوم - دابع

 ددسلا تاوقأ نم زفوأ 'اننتاوقأ نا نم



 : صخلملا

 ( بطاخم - مكتم )

 بوم د

 ا

 نب ىسوم ريمالا نع راتساا مفرب
 لعو ناوريقلاب برغأا نما ريصن

 ةراس لعو دابع لوالا هةر هليع

 ةنطصم دونملاو سيح يقاثلا هريزو

 ه.دل ىعسيف رصنلاو رفظلاب هل وعدت

 ىنأيف برملا عوقو منم ىف دابع '

 هقرف ماسورو أقراط هيلا وعدو

 دشنتو قراط كلذل هبيحيف رفسلل
 - كو :

 هلع ميج انام اذ هولا

 لصفلا ىو كلدنو ىدموم

 ديشرلا مهشلا اهمأأي د اعتمم ءانملاب شع

 افي



0 

 دانا ى نعت 2 الرماي انا ع

 اندالب انرداغام اننا لست كنال ادبأ

 ىتح رحبلاو ربلا لوه اندبكحتو
 ةمررشلاةباغلا هذمل الا انهي ىلا انلبخو

 بهذأو كدالب ىلع سناب اما نك ظ دابع
 ىنا امملعاو ميرص ةديسلا ىلا ن الا

 ريمالا ىلا ةعاسلا هذه ىف تهاذ

 1-5 ع ىف ىدهج للم

 ريسعرمأ لك انيلع هللا لبس برملا

 كادصاقم هللا حج قيفوتلا لع رس ميسن

 ( راتسلا لزنتو ناقرافت, )

 # ظوحلم

 نيدلكتملا فاخ رع لصقلا اذه ىف ىرجت ام لك ءانأ

 قراعاهنسا قيضحتم لحر

 هل جم 43212 تاكل 2 سس



 2 داع

 دابع

 ه1١08 -
 كيراقأ .ةوعد فمحتو كناطوأ

 ةردكو اريثك كلدل تحت كلخاو

 انقدصلا يلع لو كد لنآ

 يا اهلناتب روع نوي ١ نأ ل افا
 ةدوغد تح ال 5 يدالب نك ا د

 3 نكد يبراقأو يه

 قم مس 0 اندالب ع نع ديعل ريضلا

 ريصلا نا 0 كلذ تك“

 ني تأ ادد ” نعب دعب

 قئالعلاو طباورلا نم انعم سلدالا

 هيي را

 عنكلو و كلذ لكم يسناي سنأ مليا

 نف قحو يناذ مكبلط ىف مي

 نطو ا

 ااماخو كرطاخ ربو اديك

 نريشعو يه



30 

000 

 7” كلاح فك <

 هلل دبجا

 ةيبرعلا دالبلا ىرت فيكو
 كود 2 اهاوأ

 العا دع فكو هلا كلطتخ

 نأش ءالعا الأ ممم 0 مدجأ

 ءارو ناكولو ا ةرصلو مهيد

 ماؤذلا يروا كلذ

 كروضح لبق ميرمةديسلا تلباق امأ
 انو

 قيرطلا ىف الب اق ىلإ معن

 ْ امتيأر 1

 ال ف كج هحرلا ةلطتساساو

 كناتلاق كلذ سبسنعاهنلأس الو

 قلوبق ق كتغر مدع امل ترهظأ

 ” فلم "نا تانكمال هناواياخر



 سعد

 ا داع مك عيولل
 9 : مل“ ني

 : نسحا و ع 7 ش

 ا

 ,ىىبودوعو ءاملع 3 نو ءامش

 مهقالخا لع يفارو مدثاوعب

 ركفتم) لمعلا فيك راب مبلئاضفو

 ( لرش ايس نال
 عادجلا نمعتسا نأ" الا هلناو كلل لسا

 هاتر حبقأو د

 كالذبو امنع /

 ةلود تبت نيبناملا اضر ا

 يه 1ك ةينيطنطسقلاو يه مب رعلا

 ) لوقو 6 0 2(

 تارس يالا اذه نا من

 ىذلا وهو مسن لخدب كلذ دعب )
 نرد م ةديسلا ةيحصل ينا

 ( ةينيطتطسملا

 ميركلا ريزولا ىديسرابن هللا دعس

 ريرعلا حالا بأ كرام لاسم
2) 



> 

 ( شعو فوقو

 ا دك كاملا ياللا تاج
 اهردك غلب دملا اذه ل ىولوف

 صلخًا واهي ضرال هللات اهضغ مظاعتو

 ءالؤه كدا نع سادسا دجاج

 هنكلو جورملاب مهم مث ) نيعاطلا

 (لوشو اركفتم ع

 .بأب هل و ابا كارلا م نكلو 5

 0 اب و يدب 0 و يعل

 ا[ نا دع ادع نال وخل
 دلل نق كا لم ادام ينراي

 راو سم قتبيبح تبضغأ بجاولاب

 وهو ئدالب عايمضل ًابسس كلذ ناك
 ناو يتايح لوط هبحأ الو هبحأ ملام
 اهل ىلع بج اع ةزيزعلا ىناطوال تف

 اد ابت نم نر اموت تنخ



 5 ١١/و تل

 تاو و كير رس دعا ونال هجم
 ءادا نع كريصفت ميظع لع تنص

 اهطورف ةيسنجلاو اهقوقح ةينطولا
 ةننيطتلعرملا فال وه م0 او

 اننامتامات ملعت تن وود نم م 6

 راطيحاللا نتف اك رو راحتلاو ىداولا

 اذهل كوعدنل الا يسن ىنطاومو انأ
 مرات يف كل ظفحم يذلا ليلملا لمعلا
 راخ ودم 000 مظعأ كدالب

 هوم أل اراكذا ور لك قات كل

 راما 0 ومايالا
 ءاوعالاو

 8 ظ يغصاو قتببيحاب ”ىلع ىضغتال ع داع

 كداليلاثاخاذكمكلاخا تنك اف عد . دابع لا مرش

 (جرختو )
- 

 نيباشهدنمهسفن بطاخم كلذ دع )



0 

00 

000 

 لصب ركفلا 0 3 نأ 0 0000 ٍِح

 دا

 كاتم مالا ناو دل اذه للا كلت

 يناذ نتاقللا هاه ىف رظنلا نع

 برعلا نا, قونولا لك قئاو كّمحو
 ريغ نوحتف. الو ةبلالا نوزواحت, ال

 مرارسأب ا رعأ انو لا

 71 ل دا ترا
 ا تاع مرام ءانو كاش انو

 7 اال فاعور ةلتالا كدا
 نيلوالا كدادجأو كءابا تأشنأ تلا
 براقأو الهأ كل نا دابعاب تيسنأ

 سلدبالا برح منع نا كوجر
 ووذ مو مبيغت 0 تا

 تلا سابلا ترقاو يبرقلا

 كلا تح كلل مبحأو

 تابجاوو ةريبك قوتي كبلاطي



2 
 اريثك مهيلع فاخن وهو هدونمل . بطاخم - ملكتم

 لعاو نونظلا هده كر نع ديرخل د 5

 ةانلا ةلاملا ةمجملا ةمالا كك أ

 نا ةيهرا ىلإ نكودا هش
 . هرتغ الو نيل 3 تايد ناسا

 لادم ال دلك هل
 آنا نم مود اهل ناز كد

 اذه لاحر ةقوانم لك كك وردم

 نادابعاي كب ىلوالا . ميظعلا بعشلا

 نأ رو ةييططسملا اًضلخ 2

 نأ نسق ريعص وهو: ضاالا قالت

 دئمو. لوقتو قنارلا ىلعقرخلا عسنب

 1 كيراقاو كلعا يراد

 تيم الون وخر مت ندا فلو

 ىتيلاب ممل نيعم الو نونيعتسيو مهل
38 

 ابتحصل ينس و 2 مص قبيح عط ا



 ا

 دخأ كلذ ءاارو ناك ولو ةرتع لا“: بطاخم - ملكتم

 ةعاتلل ريك 1و يعامل

 م طلخا لع ندع قاقأل مرا داع
 ناي :قثاو قاف ةنئمطم ةنما قوكو
 الا "اهم كرا فرحلا

 اكل ةيلالا لاح لورراصلا

 00د نإ نيس ولاا عما داع 2 عع
 اماقواب ةنوهص رومالاو

 سلدناالا الا ىنبن الان اموياانولوشي م

 يغبن اعا دغلا ف نولوقيس مهكلو

 00 تاع سودا ال دوك نأ

 امراغم ىلا اهقراشم

 ديعبلا نظلا اذه ىتبيبحاي ىنظن ال. ييص - دابع
 ريما كلملا دبع نبا ديلولا نايملعاو
 ريغ حتفب ىضرب ال يلاملا نيمو

 ام عار مالا كليك رفقا سلدماالا



 د

 يا

 رطخا ىف دايعاب :كدالا قده

0 

 ناكرأ مده نءاهدهاعم ظفحاف
 ىعبورحللاءفدمورلاوذك وجر

 ةداسنا نيعان نلدا كي

 برتعم لصولا مويف تبجأ ناف

 ناش فيلم ناف تضر لاو

 برغلا ص نيفاخن شح كلاد.

 فب كدا كلما ا انها

 . ب نع ةديعل كشال ىهو ةينيطنطسقلا

 0 لعأتنأو كلذ لوك تك
 مهقيدص قدصأ عمطلا موق برعلا

 كَ ميليلدو مهسارب حوتفلا بحو

 هنوزواحتب لبهدنعاو مهب ال ادلباوحتق



 هيواحتف

 امه لاصولاب ىدوج داؤفلا كل

 ىنادجوو يلق لعلاصولا لحأ

 قمر نم مسجلا امو ةايملا كل
 ناحشاو عمد نمو ءامذ نمو

 لثتمم كالا ريزو رزولا كل

 ىناه هب ىنع اب هيعتف
 م د رم رفا ناد

 ابدأ .لسصولل امو داذأ ان

 ةلازيم ىملا ءارو نار لف

 اءاصقا ليا ناذ كيلا يد
 ... ةلزأم حاصاب ىوملا ءارو من

 ىباسحاو لصو نمو ىنمكين دن

 تاكبام اطول ءانولا 0
 نافرعب اوزاف نم رغلا كّوابا



 ا
 |مأك قطصم كين اأو رع و بد ها هيلا

 كوالا لضفلا

 رهو ) داع ييررلا مسرلا قا رطب "نسل ا
 ىسوم ريمالا ريزو ( لصالا ىور

 اممسا ةيمور اتنب لزاغيو ريصن نبا
 لجرةبحص اهدالب نمتنتأ ( مرم)
 0 (ميسن ) ا

 ايف سلدبالا برح 0
 هدعال 2 هك ا 00

 مم ملكت و ميل 0

 1 0 نمد يمني 0

 انساناكر كل ةرهزاب

 0 كرو ريس



 0 أ

 داو را ةيمالسألا تاحوتقفلا لجأ نم 6 ندي

 لايحلاب ةَميَمْللا عوضوملا 0 اا ًازوف اهف

 هربظم لماكب دوصقملا را ها 5

 0000 اقل نا لب كدر تبل تدنأ اذ فو

 اوطتخا نب رصاعملانييناكب نصالاو نييبرغلاو نيمدقالا برعلا
 اودلأو تاراكللاو ضصتلا اوبتكف يعل اداشرا ةطماهذه
 الآ نما راصو ةمخشت ريعو ةمحشت نم تاناورا
 اذاطتخا ام وفطتخ سانلا لعجام بواَقلا ىف ةلزتلاو سوفنلا يف
 كلذكو يملا دهاشيل ىتح ةرلل دعب ة كا

 امين تاباورلا نم ةدعاكي ما ىف وأ انروأ يف مئاسلا
 ةرثكل برغتسع سيل هدنع اذهو ةرم ىفلالاو فلالا قوف
 ماع يل ماعو رهش ىلا رهش نم هرئاونو مهني هعوقو

 اهتثك ىلا باور ءارقلا دجامأو باتكلا لضافأاب هذبف
 ايدل رنازأ لو ةعوبطم م ايمدقأ نداصلا ناحل

 0 مس مك اة ادن لا ةمحشتا

 درا ءاقنا الحم اهف 0 0
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 3 ميحزلا نمحرلا هللا مس 0

 « :ةفدعلا "و

 مودل ة رك ذن ايليجيو سانا لاعمألا ترض ىذلا ةاددحلا ١

 دعولا قداصلا ملا ىن د لع امزاس و ةداضو

 (دعبو)نيدشرملا ةاضاح اسال وهباحصأ لعو نيمآلا

 اع فاق سدا يلا توغتلا ةياح تناك لذ

 ىدهامرظنلاب تافل ْؤلاردجأ ناكو ناكملاو نامزلا فالتخا

 ولا لبس عاهد و طاش لاو نسا فارس ىلا
 سام ايف ىموتل ريطأ طاوو فنك اننا ن نعد
 اهمنلب نوبطاختو اتادرب نودرتي نيذلا مالا لع ءالخدلا

 ىمهنمةيغن مسدلا فمسلاكن و :وكيف اهضعبلاهطلاخم اهم وطلاخمو

 كلذ ريغ 1 . الذ ضيضح ىلا اهدعم جوأ نم ابطاقسا

 امممراكملا.اهكست مظعوةلماكلابقالخأو ب رعلاةم الا لئاضف
 ءادلالاع ا ارث ره ايصح اخ ا

 6 عوصوم هيخراتلا قد اوي ول نم ترتخا دقو



 - نا
 0000001 سلا هو ام قلو ةيدقال ةئس ةروثلا
 ١ ناطوالاو مالا

 لا نإ ملط ريغ لك ةباورلا هذه ىف موحرملا نعتسي لو

 "ف1 عم تيقا امامأو . هتحرق جاتن نم اهرعشو اهرث
 ثقو ىف ةخسن فالا ةتسانم عزو دقف راشنتالا ةعرسو

 كدا ةعانص ا برعلا را تامهأ

 : اهصقو اهصنب ةياورلا ىه اهو



 ل

 دعب تظقيتسا دق نكك مل ةينطولا ةفطاعلا نأ مقاولاو ةرينبص

 مبتعاجشو برعلا ةماهش لثمت ةباورلا هذهو سوفنلا ىف

 ماسجأ قئاقدب هبارث ربت جزتع ل ىذلا نطولل ليخدلا ةنايخو

 دق ابتعدخو ءارلا تيع الأ نأ فيذ نينو هدودجو هلال

 ةمأ مايقو ةمآ دوعق ىف اببس ن 0

 ويسملل ةياور لاونمىلع ةناورلا هذه موحرملا جسن دقو

 لذلا دوف نى تيسر نكااكسل ىر_ سا

 ىلع جسن منن . اليوط انمز يدنالوح ارينلا تحن دابعتسالاو
 رادّقم حرشت كلت نال اما ةيدالا ةهجولا نم اهف هلاونم

 نأو. امل ةرمعتساا مالا نم ةرمعتسملاممالا لاني ىذلا نيغلا
 نم عمطلل سيل ) هلوق دبع وهو عماط ماودلا ىلع لخادلا

 نيذلا ابيلثم دحأ املا راشملا ةياورلا فلّوم ناكدقو ( دح

 تعقو ىلا ١م ةنس ةحذن ياريتك ارود كلذ 0

 اكيجلب لالقتساب تبتتاو نييدنالوملاو نييكيجلبلا نيب
 ةذهاتم ةمقاو نم ةودقو ةلينح نمةظح اذ نا

 نأ دقتعي ناك هنال نمالاب لخ ام ىلا موحرملا اهف اعد ام



 .نانملا نم هيلعتناك ام ربظأ ىفيهو انمودق بقرتت ةدلاولا
 دارفأ يجد نوسلا نم مد داقلا لدانو لزنل | يلا انلصو اللف

 هءاوخا ذخأق وشلا قومح تيضقو مالسلا ضورف ةرسالا

 هحالفوهحاحنب نيبجعم نيثنبم هيوروزب مث : ثروزيو هيوروزب

 محتل لصف م اش مهفطل ىلع د مروزي وهو
 هيلع مهفاطعنا نسحو

 عضي عرش نيمو ةدم روأزتلا نم ىهتا نا دعبو
 اك رانا ةقو ةعايجا 00 هاما نو اك ةياور

 سادنالا حتف وهو عيضاولا 00 نيا را نطو انسوم

 ريمسد ١ ىف ترش دقو ةناورلا ثتمسو مسالا ادهو

 ١85.5 ١ ةنس

 نكي لو اعضوو اعوضوم تاياورلا ع ا

 0 ججرتلا ةعزع تحص نق كاع

 ذا 00 تاظعلاو ا رنعلا نماهلا فيني نأ 0 0-0

 كلذ نم ربكأو ماوه 2

 امأب تللعتف .ابلثمت نأ ةيبرعلا مسارلا نم باط دقو
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 نم دن رام لل رظنت ىه اعاو رئاغصلا هده لاثمأب ا

 ظ تراملاوءاوهالا ا

 نوي فدل ممسلو ىزنانا
 ةساردلاو ظفحلا ىف مهمانأ اونفأ دقو تاناحتمالا فقاوم
 اهاندجو مهطوقس بابسأ انيرقتسا اذاو نوحجن. ال مهنكلو
 اوتبث مهما ولو ناحتمالا ةيوعصماما ملحلاو بيهعلا بلاغلا يف
 اوزافل هب وعصلا نم ءىشلا اولاس و موعور نا مهيولق

 انيبم ازوك
 رامسل د 1/ عا ف وهيذلا ىلاتلامويا' ف أانرفاس دقو

 ىذلا محلا تلو ةلمحلا لغ اتعدرف احاض ةمساتلا 0

 ثيح ةمصاملا ىلا انلصوو راطقلا انبكر من اناوحنم 5

 مهتمدقمىف نالحلاو ءاقدصالا نمروهجج ةطحلاب انليقتسي ناك

 مياسقلا و ةيحتلا دعلو ميف قىدنقا دقو ع م ود>رلا انلاخ

 رظنني ام ان نظتنت همم اهلك ةرسالااندح وف لدا

 ةفيرشلا ةبجنملا ةديسلا كلنأ تناكو رمقلا عواط ىراسلا

 ةموح ملا عاةرخب الارادلالاعت قالا ااضراتخلا ل07



 لوو

 00 مهنكلو ل يعم 000 يلع متركن ال

 اعيحشتو ءاكذلاب اباجعا ىتاثلاو ارملع ابجاو لوالا لمعلا

 )» ملاح لاح ادعو مهقالخأ قد الا تاعك نيلماعلل

 رركف كب ىدمح ةرضح ةفايض ىف موحرملا هلآقام اذه

 0 ا يك اناخعا ب اردعاإو ةعيملا قورضاطا هل
 مارهالا ةددرج ىلا ا ثعل ىلا ةلءاسو نم اغيمج هوف رع

 0 سل فاول ندع صفو ع راقلا فطر

 ءءء
 يه ةرهأب هظع مدقتملا ثيدحلا نم يريل ءىراملا ان

 1 اقلا هه شل لئاسولاب لام الا تلح لع لاح الا بفطا

 فقوم ىف ناكو لف سبيللا نطفلا هحتنتسيام كلذ ادع هيفو

 امو ةيفن هتلذحل :تاراشالاو تاختضلا كلنو ضارتعالاو

 هلايدع لصن ًامضاو كلذ لك نع ىضانت هنكلو ةج هل فو
 و 23 2 - .٠

 ىايقال هحاجمو هزوفب َهيْدؤْلا ةدابشلا لين وه ادحاو اضرغ

 | لكنا يونلاو بعاضلاو تعاشلا قم: قلام جدلا اذه



 دلك

 . ةيسافلا ةزماعلا هدحل اا

 انه دحم 1 اينكنلو هيك املا نم هشام نس 2

 تلصخ و لامشلا لضف يستهل [تاجر لا ف

 . هب نافل 0 ايلا ف تبعت ىلا ةذايشلا هالدنق لك

 رودن 7 أه ارمأ ك 1 دا ارح دا أ يناو

 نا وهو ؟يلع هيدرس ىذلا دعل كدا راد هلم اك ىداخ

 ىف ةبغر ةرئاخلا ةلماعملا كلت ىلماع.ىذلا فرشلا ردملا كلذ

 يبلط ىف ثعب دق اهف هنايح ىضق ةيلك ةمارك ىلع ةظفاح ا

 أ نا 2 0 انهو ناجم 86 تع ل دعل

 ءاماك فرعوانت رف ةنسس ع هس سس ا

 6 3 هللا لبق مهب ١ 8 تلم وع ىذلا ءانغسالا اذه ال

 0 عم ءاشعلا لوانتل يتاعد 7 ةيلكلا 2 ران عيمج 86

 اضيا اهرضح رمسلا ةفيطل ةليل انيضقو حايترا لب ةوعدلا

 : سيرا اذه ىلا دسك امم ىفايصنم نا ىلا دانس 00

 ءاقملا هريس يف للا هيجل نا مادو ناو

 ثءدنملاةقرو»:قطللاو ةشاشنلا نم لبللا ستلا 0
1 



 ا ١٠ ع

 0س راقل قا ءايدج اوف رخلا سرا اهابنمن ممن وضع

 امهله هتبارامزاكامو زولوط ةيلكم اما ناحتمالا بدأت ب

 او خلا لا اكمرلا نمو طغبلا يل ملخلا نم ءرملا 1

 00 كلم ملم اوف نك مكيع 1 نا هدا نوافيما

 داقتعا اودّقتعا يم اة .ايرموعلا تتلو

 ءىثث لك كلذ ىف اوحض ولوةليسو لكب داقتعالا كلذ اومدخ
 ذخاف. فرشلا سئرلا وهو لوالا ماما تسلج دقق

 نا اهارأ تنك ةكسأ نودلا نوناقلا قاض

 07 20 حارشلاو رورسب رشتسما قثاولا باوج اهلع

 دجأ لاوس لك ىلع باوملا نمغٍرفأ داك أ نا ليغ تنك
 ا او ره ةلفلاخلاو يرغب نع ذات كلذ نع

 ضرالا ترضب هارآ تنك لب ردصلا رح افقوتو قئال

 5-5 اننا ا اد يق رحل ن اعراسوف

 ل و هلمع ىلع هبجأ لف دادجلا ||: حلا ىلاعت هللا نكلو

 قمالع دوس ىتح هتاساحو هترباص لب ءايتسا الو ملأت هل

 تل رنا عيار نكي 1 ىذلا ةليمز ىلا ةسامأ نم ثاتتاو



 كار خ0

 اذه نكلو ..يايح ل ةجتنلات ضف اعرو ةيفاعلا ءوسد
 ااطش نع لل ر هيلق ىلا ا دقو ) ريغصلا لالا

 ىلاقلبا ةوقو ءاجرلا كو طوتلاو سلا تاع

 نأ تدرأ اذا >,لئاتا| ةكح رك ذب ناكو مها ةرق نع
 لع 0 باب كلذ دعل تَقلْغَأ . « مدقأ 7 مدقأف باغتت

 لمؤااع ىسار دوزاّتح راهم ليل لمعلا ةطخ ىسفنل تمسرو

 ةفارو اك ناجل 0 نييطراعملا بضخ لدا نا

 تكد ناعتمالا دامك ءاح اذا دم مل لس

 نم لوالا مسقلا ماما ي 00 ضذاةط تا

 امم هنانج .نلا رظن 0 ردملا نسا ناك ةئحالأ

 لكي هتبحاف 0: « لماكو يما تيمضل ازا

 « هتحص 0 حضي نأ هيلع لق كالتمادرب نمذا» عوضخ

 ةنالثىفهتنلل مامن احتمالا تيضقن دعب و باومل اذهل انراف

 اتفرو باوج لك يلعةقفاومنينحتمملا نم يرأ اف تنك مولع

 نيالا مسقلاةيضمتل تاقتن | رابتخالا ىف اهطلتو ةشقانملا ىف

 نم ةلماعلا ف سكملا تيقلف يرخالا ةنجللا ماما ناحتمالا
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 0 00 يشم باش ناو 10 00 هللا ةيانع

 ل نم هيف شيعي ىذلا طسوالا اريخننإلا ذكي درب 1و

 هدوه2 تارع نم هللا همرحن نإ لهو ماو

 ىف نيضراعملان| تملعام دنع ئسفن :ف تل كاددك

 ىوطقمتل ىنوسك .اعيس مهنا ناحتمالا ةنلل ىف ءاتمعأ وق

 ربكو مبملع ةرازنل مهتمذد ق أ تنك ينا ولو ناحتمالا ىف

 9 ارا اهنان تفتر امهر دن رشلا نقلا نكلو ب

 كا زدق مران .هبمع ناتلقو.ةجيقنلا هذه قدتركف

 ةرادا ساحع نيضراعملا ةبقعو زولوط ىلع قاروالا ةلاحأب

 دجوت نآلاو ةيبلغالا ةقفاوم ماما تفتخا دق زولوط ةيلك

 اال سورا تر هع اميمىناو ةووكيلا. ناحتمالا ةيقع

 رخازاارحبلاكر يكلا ذاتسالا نآف حورشلا تقلعو نوتملا

 ها 0 ايس نأ هالو رص لود عيطتسيال

 قراحم 0 فو فاذا ايه فاق كف

 ءاجرلا لحم يلع ايلا لبنا كيري ويف سزوعنلا ناطيشل



 هل ١ هأ/ قلل

 لجساف يعسم لك تاذبو هتبا دعو هللا 00 تكس ل

 ينادعاسف ىندتاسا نم نيذاتسا ىل هللا ماتا ىىح ةيغبلا هده

 0000 ناكل و رووط مامأ ناحتمالا ةيضع ىلع

 كذلا لمعلا هما كي ظاعأ لع حاولا نم ير

 نا وابا الو ةيكتلل فرقنا ىيتالا لك لل ظ
 سراب ةيلكض فر دع هنال ماعلا اذه ىف ناحتمالا اذه ىضقأ

 ةيلكلا هذه اريقحم دعب الهاست زولوط ةيلكن م هلوبقو هل

 قلاو اكاخ قدرنا نادي ىلا ةيشالا ةناكلا ١ كلو

 يلع تر مشن دق تاقوالا نم تقو ا قاس دش

 سئرلا ىلع ةياكلل لماعلا سئرلا ىلذتو فراولا ابلظ

 ناعم الا أ 801 ريشلا

 نئيرفلا نيب لاددبلا مادتحا نت 5 الإ

 ينال تبني لثأ مانأ اذا ةريكةريسو لضاش لش يف تنك
 ب نانتمألا اذه رضمأ نا ريك الا او ىطلال 0
 ةدايز ىلا يناعفد ىعم هللا ناب يروعشو ىسفن نم يقونو نا

 ع ع



 دف 1 م

 اشاب بغار عراش يفروتكذلا ةرضح لزتم ىلا انلصوفاريثك

 انيضقو .تانالاو شارل نعاب ةشورفم ةعاقىف انلزت كانهو

 روكدلا كلا مهسشلا لضافلا كلذ ةفايض ىف ةليللا كلت

 وهامةوافللاو مركتلا ف ونص نءهانل دعأ يذلا ىدمحكلي نسح

 ىورب ناعتلا ردص يف رجرتملا س اح دقو . هم ا قبلخ

 اونلبام مهغولبو نييرغلا قر ا

 ريجلاا نم ةحايسلا يفام لعانلدو ددؤسلاو ةزعلا نم

 بواقلا ءاذغو يتارمعلا قا تانا 1 نكأو

 ليصافت انيلع صق دقو .. لكاش امو ةيحيحصلا ةينطولاب

 :فاعمام لامف, قوقجلل يح الا ناجتمألا

 هلم نم هل ناك صالخاب ددمجاو دك اذا ءرأا نا »

 تابقعلا نمهقيرط يففداصامبم مجني نأ ديالو بيصن ربكأ
 تدطو دقف .ريخالا ناحتمالا اذه ىف ىل مقو ايد

 ىف تيل اهبمو: قاشملا نم كلذ ىفلك انعم هلت لع قتلا

 الب ب راد قا ليلا تيمديف - تابشسلا نم قيرط
 ةظل ىلق يلع سأيلا ل اخد 1و يندعمي ل ضفرا ان



 ل

 قاناكم نماثلا ئيشأو ىلع زع عا يقلب ترفظ ذأ: رورسلا

 ةقرع امو هد ينس قرد اتا ندد رش را
 نانملاو قوشلا قدح امه ىضق ةكل اس

 انتو «شقسلا! لف د ف روتكاللا تضل ىاعا ر

 نتكلاب نالفاح ناريسك ناقودنص هيفو هوامغ ناخب

 ثلا كانساسو هلا فل هلال كرا ف ا ةعدقلا

 ةيجر 55 00 يا سراب 0 نساعد

 امقلال 0 ةدددع ةلعسأ هداف نكد ىمدنو

 ناكيتلا ةلاخلا نع تلا ىلا رش نأ لبق هلأ 0 0 اذ هيلع

 لقأ انك [س اةذاه ناكهلا يف لاقف هتمودق ءانثأ سا

 ترجهن ناك امم كل هركذأام مو 0 1 2--

 5 وللا قيقش راب :ليولوكلات ضو ني ةماه ةيسايس 2-0

 هاه م "اذ هند ه ىلع مدق ىذلا صورك

 ءارغلا ( ١ اره ]) ةددرخ ىف ةنداحلا

 افعل اوحلا يلع صقشب نأ ديرب انالكو تابرعلا نيك 7



 د16

 هيف ءاج موحرما نم باطخ كلذ دعب ىلا درو دقو

 اا
 ه ءاعنرالا مون ىف هتك الا ثلا ةباعو قرد

 ..هب ىراظتنا كارا هلم < سيلا موب 1 لبقملا ريمسيد

 “) لماك يناطص. ١8564 ةنس ريمون 5٠ه ىف سراب

 "دكا يلا زيف 4 ةسر يمس ؛ءانالثلا موب ترفاسف

 ا 1 رتل كلا لدضافلا 7 ةرصح لغاقتم تاو

 موب لك رخاوبلا تاكرش ىلا ىنةفارب هترضح ناكو . ىدمج

 فاغلا انزيزع لقت 00 اداددسا تازق نع لاق

 رف + نيدشلا موب حابص نم ةنماثلا ةعاس كاك ادام

 00 ان و اناا ماكر نيب جر رتأأ ناكو ةرخابلا تانقأ

 اع ةءاقلا تاج كرم ديالو نيا تراعلا

 ادا لان اهدار .اعارذ م طاعلا م كيرعالك ؛ ةرحأبلا

 ا كلا رج مابلا تلبس كراش الاعتلا
 اة. ايتتسا دقو دن الا لإ ءانن إال اقانع حاولا



 كت 0 1 ١

 اهنبذ تلذوتلا نوررو ةرضاملا ةيرصلا ةموك شا نورت

 رمال نوكي ال تيك و رقتستالل ةعرس املظي كراش ا

 0 يسار 0 كيضاعلا ١) ةدار هل ع فاوملاو كادتك

 مهجس ا رح نأ تلق اذا كل غلابأ الو. قالو وهو دل

 سوؤرلا ن م'اهوليخد نذلا ىلع ه ء اوك امر

 ان دثاوعوانتغللةأهاح ىو انام ْق ا ملا ةيزيلكت الا

 7+ انلامعأو

 ورش هأملا يذلا عرضا نلماك قطصم مالك 0

 هوق لع 2 هد 8ح ويح الا ءارملا ف 0 هنا ولو ةرصنل و

 قل[ سوردلا نما ينك ودان مهناو نييرصلا دنع ةينطولا

 هأ 00 ف هس لع اهوملت

 هتاقانت تح مادا 0 رولوظ قد تيازاعلا تاريخنا“

 ابف زكذ ةسم لوأ هذهو اهريغو ةروصلا ةيسنرفلا دئارتلا

 ىرشبلا ءاك ذلا بتارص قوف ان ءاك ذ مفرو انسنج



 كلل 10 ديلاتط

 لع رح ةلررألا ةفايصلاو اسنل يف مواعلا قتلت هناف

 نسح لك
 ىل حمساف . دنع ناحتمالا ةلاح نع ىتلأس دقو

 مككسعو تاناحتمالاب مكتانع < انع ل ركشأ نأ ل ضافللا بانجاب

 بسح تاجردلا ينم .ىقدومحملا 00 ل

 الدنا ودان لع مالا ريال ىح ايتدتسم ةءاتكأ

 هانا تسع نم نم مهملات ل اعلو 8 ملا نسف بدك

 ىل ربظي امذ ىلغت دق سراب ةيلك هتضف ر نأ دعل ميلك مامأ

 ابكت اجرد قحتسأيِنا تلق اذا قدص ال يناو . محلدء ىلع

 ينال كلذف ةطقنلا هذه حاضيا ىف ترصتخا اذاو . ءاضيب

 تفرح نأ دعب عوضوملا اذه ىف ل لا ال

 د اهاسنأال هنع ىديجز و لوط

 اعف لال ويفا دن ىف نينس ا ىرضع ::ق بسلا اما

 قى لبغلا اده ق تغر يندارا ن3 كلدد 0 اصخش

 00 د11 77 لملا نادم لا بالطلا دق نم حرت
 نمم ينال نيماحلا فوفصىلالاملا يف مضنا رصمىلا تدع



 ككل لا

 :هحب وان ئرج ىذلا كاره اهو

 مبليموانلن مب رصلا ما راج جز نع الا سيلا نيف 2

 نيتتسائاضق ىف سبسلاو - ريخ الا ب حما هل نعو تانلا

 لاَقف  هدلب ىس ص هغولب دعل لمعل نأ ديرب اذامو  ةنس يف

 ةعرسو ةلبس ةحبحص ةغلو ةردان ةقالطو لاع توصدانل

 : هصلأم ةشهدم

 ةيبروالا مالا نم ةمأ نومرتحال نييرصملا ل 0(

 اة كك ك1 رع 6 هللا

 ءاخالا الا دمرت ال ةيناسنالاب ةراب اهمأ انخراتب ةقالع امل يتلا

 ءاج دنف .دالا سور قوف رطل باصم شو 2
 ساررببكلااشا لع دلمج نم ةوعد ربك دع 0

 روذب رذبو سئاسدلا سد ىلع لمعي ف ةيوبدحملا 5
 صالخاب للا رشن لب اهرصانعو ةمالا داق نب قاشنلا

 زياكت الا فالخم . «تايعجج ةطساوب مويلايلاهرشني لاز ام

 نصل :ىلا | ويلعْلاف نمل وو دا مساياندالب اولخد مماف

 لع ملل قرش ريمأ دخلا نأ ردن يذلا هومس نيبراح





 3 ب لم 4 ىطصم

 هر نم ةرعدمخ هقساذلا
4 
3 



 ا

 نذلا داد- 0 لخشا 0 ,ولوط هندم ناو

ك اناغ انااك نع و 3
دتم داؤفلا قل بأ ا اذه

 لكب اف

 تاس راقد ا

ا مهدصم ) هفرعم ع قوم واو 0 ناو
 لماك ىن

 وةتنداحمو « ىلا قت اداحت ا دش 0

 هم وهم 8
 ٠ هه

 تا هروص ءار_هلا 0 ناب



 كل ١7 "ين

 ءاكدلا اذه ني رصلا قاتلوا
 0 نعال ديك هر ل ا

 مواتعلا ىلع لويطملا يف ةدك الا يعرو شن ف ناار
 لضفب اهدحم مسا ددال ةضئافلا ابعبانم نم ةثردحلا

 ريك لالا مهلجتو اريثك مم بحسن نيذلا ءانب الا ءالؤه

 ءاكذ نم هادهاش ىذلا دع انعسو ف سل هنأو

 حاجنلا هل وجرنو هب رصم ءىنبم نا الا « لماك قطصم »

 هدالب ةمدخ هب ديرب ىذلا لمعلا يف ماتلا

 | ريشنت ىلا ةقالطلاو هام ىلعاهاندهاش تلا ةريغلانال

 نيذلا نم هنا ىلع نايب حضوأب لدن كلو هانا
 ةدهاشم فاصل 5 ةءاطخلا ةوق اوبهو

 ض . لاجرلا
 لماك قطصم اس لع هاج هناء ىراعلا 7

 ارك ارهاط لازبال هبا ناو لعفلاو لوقلا ىف ماتلا ءافصلا

 ةرحاسلانا ظن تاخر 2.21 ةقر كلا ادا ند ك7

 اليلق الا انتايح يف هر مل ابديت ىبرقلا همله تدق ١
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 قرت ةلك ىف تالطال لست ىلا تاجردلا نكت ل)
 "000707 رصم يف نآغلا ارك

 يتدأ يلا يلعأ نم بيترتلا اذه ىلع ىهو تارك يمسن

 0 ) ءارح( ) ءارج ءاضيب (؟) ءاضيب )١(

 نكي م باثلا اذهو ( : ةنكاد ءادوس (5) ءادوس ( ه)
 100 7 وردا ةسارد اان نم ةلكلا ىف اودف نذلا نم

 تماقلا ولون روش ىف ىغ ا هنأ ملعب نمو ١ م ل ملا

 شهدب رهان حج احن ( ىيرأب ةياك مام ا ![هتنلا ناحما

 ديل كلذ عمو . ردانلا ءاكذلا اذهل 1

 ةريبكلا ةيملعلا تايرظنلا نم ريثكلا ىوحم رصم خيرات ناف

 ومسو نييرصملا دنعفراعااو مولعلا مدت غلبم يلع لدت يتلا

 ىذلا نويسنرفلا انناوخا ءالؤهو . ديعب نمز نم مهكرادم

 فى ةذتاسأ مهتفصب اهئانبأو اهلهأب اوطاتخاو رصم ىف اوشاع

 ىرصلااءاكذلا نئاذد لع ةريثكلا فيل انلا اوفتضدق اهسرادم

 ءاكذ لك قوف هوعفر تح

 ىلا بابسالا نم بيس ىبلقالا لادتعا نأ رهاظلاو



 0 ١ ؛ ه ع

 اهفرش ساد» نا قحتستال ايندلا ةنخح ىهؤءرضم نال

 :. عاب رغ نيتوفم ءازعالا اهءان ان أمف حبصلو مادقالاب

 نام الا ده يزور تراس ناسا دق ا نار

 هشماو ىدشا نيسح مخول نحل وابلا ىديس يضر
 نم هتبفل اع : دم ىلا يلوصو ددع هللا ةئيشع كربخاسو

 ....,.. ناتماالا هيدا ءانثأ تال كل
 نضاخ ك2 تن

 لماك ئطصم
3 

 دم

 قح زولوط هاك بالط ناحتما هحينن تربظ امو

 مو رداضلا اهددع ى ةلامم (:زولوط ىد تم زاغ) ترق

 ءانثثىرصللا ءاكذلا ىلع اهنذ تنثأ ١454 ةنس رفون م ةعجلا

 :هرعاام تتلق ذا ا

 م ئىرضم باش ةبقوقاا انتياك يف 0 نيذلانيب 2

 ّلماك ىئاعصم » وهده امح ى نس نم ةرشع هعساتلا زواحت

 ءاضبب تارك مدرأ ةرم لوأأل ناحتمالا فلان دف « يرصما
 ا
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 7011002 هيلاخا لك رك الا هوا ققشا دقو اريك ادب

 هيلا مجرت ىتح اليلق سيراب ىف ضورتي نا قربلا حانج ىلع
 مجرقملا عدصف سهم ىلا دوعل 4 لبق هر وق هدواعتو هتحص

 اهوجرب انك ىلإ ةضايررال ابلاطال سراب ىلا رقاسو رمالاب

 4 2 ل

 ةلئسملا حرش ىتلا دك ءارو بيقنتلاو ثحبلا ىف اهاضق

 مسر تذل 0 0 ماع لع فقو نا دعلا هبرصملا

 م فراعتلا بوجو هتايخم ف

 لماك عوبسا هحاجنب ىرشبلا فارغلت ىلع ضع /

 . هيمن اع هيف ةاحب ليا واع كانك هئم لإ نيطو يح

 از د ال كش ةركشاو اريك ادع هللا دا مويلاو

 دفق هن 10 ناديم ىف قالطاب را دبق كف نأ

 ىلع هللا ةئيشع تن ا قوق ال ةذارشل دا

 .دأ رفالاق وقح ن ل2 ةأد ل جوس مك احر كلش ف 0 اللا

 ١ قوقح نع مفادملا ا ىتتام ىننلبأونريما يل حاتأ ولو |

 . عجأ | ماعلا مامأ اهر سأب ةمالا
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 ءادملا ريخ هللا هأ زج

 حاجتلاب رشبم فارغلت هللا ءاش نا <ل ثعبأسو اذه

 .. نيعملا هللاو كلذ 1 1

 كة هسا تكا م. ءاثالثلا زولوط

3 
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 هبتكرخآ باتك هنم ءاؤ مايأ ةعضب كلذ دعب انرظتنا

 : هش,لاف وكب هن راقرل ل لا مون يف

 ىراملا ١8 وأ ١١ موب يف يناحتما ةجينت ترهظ امر »

 0:....نيمولا ىده دج ءاسم ىف افارتل سام
 قلت قوغلا طرق نم امج ايم ماس

 لماما نفانرؤلتلا ووزو دفان ريضن ا رظتادتك هع روتلا 0
 ةداعس تدب هلل ف نوممتحخ نحانقو ياشبلا مك ١

 .. « ىرشل فارثلت الوم مداطلا اذاو ربك ل
 هايم كل مس ةلاسزلا تيلتشاون اع رم هيلا سا

 ىف موحرللا حاجي انلعم م مس مث توكس نحو اهضفق خالا
 تالذ لع لارا: دم رهاب احا ل قوما نال
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 زكا ىذا قاعلا فرست كلنا نيم لالغاو ىلأ ةدشل .

 الب ىلا حوعا 0 ا يت مامأ ىسفت ىلع

 يك ان اذه لا + ل هود

 نده:* ىعسم نسحنو ىلط سراب ةيلك تضفر

 يبلط لبق دقو زولوط ةيلك ىلا قاروأ تلوح نيلضافلا
 دملاواب. فرشلا اهريدم نيب عقو فينع لادج_ دعت اهماما

 كيلا ازئاذ املاس يلوصو دنع اهلع هب كطيحأس لماعلا

 كي ىكسم ريغ زولوط نما قزعأ,ل ناز .كلذدلو
 0 ماس كلو يح تس دقو راه ليل "دكا

 رمتسأ نأ تمزعدقو . يغب ىلا لوصولل ءىنن لك ىلع نما
 رجالا ةئنلا تك يف روظيسم وم اع ةحئرلا دوز[ كلدك-

 مقأامدنع ىلع ف رشلا ريدملا اهريثيستلثاه برحم رعاش ينال
 نم هنأر ىف هودضع نم ىدد ناب د الا يف هيدد نيب

 ةدلاولا ةديسلا نم بلطأو يعم هللا عداف . نينحتمملا ةذئاسالا

 يسحب بق راع ىتح اصلا ءاعدلا

 قداصلاهابأ لبربك الا هاخأ هتمعن يلو لبا نافرش لكب



 ل

 هقاروأ لقنف زولوط ةيلك مامأ هادعاس مث اليوط ىمالا يف

 لادجلا دتشا دقو اهترادا سلم ىلع هبلط ضرع مث الوأ اهلا

 ى ىرب ناك لوالاف لماعلا اهريدموفرشلا اهرددم نيب

 زولوط ةيلك مامأ ادحاو اناحتما الا دوي ىرصم بلطلوبق

 هيلط تضفر نا دعن صخالا ىلعو ةيلكلا هياكل اطح

 امأو . اردق زولوط ةيلك نم لقأ نكت مل ىتلا سيراب ةيلك

 تيدا ريك اديضمت نطل دضعدتف نماغلا ر دلا وو ا

 :ةيلكشلا ةراذا نيا تاوصا ةلغا هل 7

 ةدارالا ةوق املاهتعفد ةلئاه دئادش موحرألا ىساق انه

 كا نا دعي زولوط ةنيدم دصق ذا سفنلا ىلع دامءالاو

 ىهو 1 امو نب رشع ةدم هحربي ل 0 ا ةيلط

 نم باتكب يلا ثعب دقو ناحتمالا داعيم ىلع ةيقابلا مايالا

 : هصلأم هيف ءاج دقو ةصاخ ءايشاهيف.ىلط زولوط ةنيدم

 ف كفداض دف ةريحالا سلا نام هلك

 تنعتسا ينا الولو ينايحن ىدون تداك تابقع اهغولب ليبس

 ىئانف ريغ الح امل تدجوام رللوم ويسأاو سازورد ويسملاب



 ب ومعو د

 ا فار دم ا ةيينارقلا وبلا ةيمردم ران

 ان اس نانتماو ملا ادا كا نلنلا دامألا
 كلا دا رخو 1 مامأ 5 رجلا

 هتحص لعاتفلاو اروبشم افطع هل |رهظ أذ هتعزمب مهفشاك

 ناحتمالا لج ؤي ناب هلاحصتف ءوس هطاشن كنناح نمنع غنا

 هحسفن دب الو ةيلكسلا نيناوق فلاخال تح ةيلاتلا ةنسلل

 ديل تلا الا الاد مجنيال ادابجا

 ةدالاوق ةيطق تفدص ةديدملا ةقدتملا هديك تباكر ول

 01 0 ةردصلا نكشلو تعدو ترب ال نيه ةماهال

 فتقاولا ناك اذا امسال اهزايتجا ىلا ءرا قوشن نابحالا

 بغاصملا كلت مامأ مزهن.:ملو سني مل هناف مجرتملا لثم اهمامأ
 امل حرصو حاملالا لك هيذاتسأ ىلع لسأو ةركللا داعأ ىلإ

 0 لع رطل 0 0 ناد

 ةجيدنلا ريغل رصم ىلا دوعلا ىلع ةايحلا رؤيال وه ذاق فحم

 1 ابا 0 3 دصق ىلا

 ' 5 هاج ءاضخ كم نالضافلا ةاذاتسا ئارراطو



0 
 ةءظعلا يه ةدارا | ربكم رضاع لاو ءا وهالا مامأ تاغاشلا

 . رداقملا اهدصت الو قئاوعلا ابقوعتال ثيح ةوقلاو

 كلت اايق داخ قدصلا الا" ىف ف رع الو انامل كا

 هىدصوه أر نع هتلولل رخاز رايت ليبس فتماق ول ىعاصملا

 هذه زارط نم تسيل سفن مام نادك ابك و ما

 « لماك ينطصم » سفن مامأ قاوعلا كلت تساقا' نتاوسلا

 نم مجرتلا فقوم ناك + تعنص اذا مزمل يلا سفنلا كلت

 ةموتخ ةينمأوءافولا دجاو دعو هيلع عمتجا ذا نوكيام جرحأ

 هنكلوةءاعسلاءوجتب لجولاو ةريللا نيب فت ةيوعصو ءاضقلا

 فونص هن تاطاخأ يبرحلا دئاملا لثم ةلثف لاك لعاو لك

 نبأ نيف وم دحأ نمادن هل نكي / ءايعالا ف ولضو ءدان

 اليتف ميلستلا هاذ ذا هيلستلا اماو اليبس هيلا بجو اذا رارفلا

 فشتكي نا ةقداصلا هتعزعو ةقئافلا هتراهع عاطتسا هنكلو

 ال هناف . صاضأاو قاشملا نم هن اقدحم ناك امم ةاجنلل اليس

 يلا مارالا ةيئاض هئاننبف هددصب رهاش هلا
 سازو وة ويسملا نب ريبكلا هب ذاتما ةنوعسا دادعتنياو ةيرشلاهل |
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 اعف ايه ثيح نم وأ يسكلا وأ ىرطفلا ةاداعتسالا نس
 رثالا 000 ساب الا طاق اف ثادحع كح

 ةلاتلا كاك اهتم ىتدنو نئاوعلا اهييروجت الاعقأ © لتتم

 نا: هنم كلطو هنأ ىوو هقيفش ةداعتم مجرتملا لباق

 رلاسو كلن صرف ناعم لازورد( ىلا دوملاب هل لذي

 لولا هنع انففخ نأ دعل 4 ةنسار 5[ ةعقف أبا ةينان

 هلوصو دنعو حاجنلاب هل ايعاد ةيردنكسالا ىلا هتتفارو اليلق

 ناعيا ةيضحت الط ةلكلا ربدف لاو مدق سيرأب ىلا

 تارابتعال ناطلااذملةيلكلا ةرادا تشهدف ةريخالا ةئسلا

 اطل ممسنال ىتلا اهنيناوقل فلاخم كلذ نا ابمضهأ ةريثك

 00107 و نيصمل نياحنا ىعذب نأ هاجت ناك .اهيفأ حا

 701 هماق يالا تاس نذر لك مامأ ةدشاو
 سأيلاىوق لهن كلو - ةياكلاةرادا سلم نم الوبق هبلط

 ؟ نييكشلا هذا وفن لع

 داك

 ساورلا نم تنم هعزعل تبجعم أو « الكر نيك ا



 تا
 او اك اننأو ار ةدللا انيضق لب 2

1 

 م

 |! هقمع :انففخو ةعور انا تبل ىلا اناضو الو

 هتافوو موحرما ضم خيرات هل انصصقو اليلق باصملا

 "ادع هي لع يح دعل مج رثملا يف 1

 ريمون رمش يف ريخالا .ناجتمالا ىضغع ناب ةكيحلا مامآ

 نيلماع نيب ها نا ىلا عش هنم رضح ١ هنكلو

 لع ديدتدلا نزلا“ لماع ةءانضافتت نرومو ةاداس لا

 ىضقو دبع نم هسفن لع دج اع ءافولا لماعو زيزعلا هح

 ىضعونازحالا ىلع ناغتن نأ د هكلاو كعأو ص هدايعأ

 مامأ زقبقت هنا لاقمالا حب ناحتمالا كلذ تعاصلا
 نينرصلا هناؤخلا رم نريتكما اينبنقك ةيلا ل هنا

 ةدارالا كلن ليثع ةبوعص ممظ نم غلب دقو ندا ىف نيميقملا
 كيلماك  لاضافلا ةرضحل ولكو مدحأ نا 2

 تناكف ( ليحتسم اذه نا ) ظفللا حبرصب هل لاق ىضيف

 نيل ارمثأن هداؤف ىف ةوم ةيلظ

 نم سفتلا تناك ىتم ءارغا ريذحتلا بلقني كلذكو
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 هرعت أده رخا فارغلت هنم ءاخ

 ايليسرم حرب 1 رطخ ةلاح ىفو هياغلل ضيرم يبا »

 0 ا ب ردكمالا لضاف فر "وياك ةرخ 0

 ى» لماك

 را ا هيكل ىلا سلا ةليل ترفاسف

 نع تلأسو رحبلا ءيطاش تدصق خابصلا ىفو اهتدانف

 اهنم لزتو رجفلا ف تلصو اهم ىل ليمف هرابويلك ةرخابلا
 0 نه كار اهريوكسم ا هدم تاك لا

 نع هتلأسف من لاق « لماك قطصم » ناكن يبك ارلا ءامسأ
 مهلا ةنادعو ه ىلاب ل فيعض هنأ اا

 11 د ان[ قلت هني تملتتلا كلو اهلل لصو دق هدجا لف
 ركل نم ةقرعاال تدكو. ةيطحا لع هنرظتاف ءاسلل 0
 هلبقأو ىلبشي ا ا لع هن زح بدبس ةيلع ارط ىذلا

 ميلالارظنمااذه نمنيئارلا انيكبتسا تح م ءاكب كيسانملكو

 ” رخاالا اتدحأ لطاخي ملف تيبلا ىلا انبكرو ةطحلا انكر



000 
 هسا رك ةلاسإلا ده نوكت نأ دارإ هلأ ناكر

 تضاف ثدح 6 لماك قظنضم » هيلا لاك موحرما

 تبسلا مون مويلا كلذ ءاسم ةنماثلا ةغاسلا ىف ةفيرشلا هحور

 ١مل45 ةنس ريمتلس م

 الول ةايللا قرافأ تدك ريما ىانلا يءاخ دقو

 فيك ةجرتلا ىحاص كل ف العا ف 2 0 و هللا فطل

 3 ولأ لصوام هباف مقود نجحنا وةيلعرتملا| اده مقو ل 3ك

 ( دقن لاح طحتع) مالسلا ةورقفف موحرما هيلع ملطاو سران

 مهتمدقم ىو هب هناوخا ةنانع الولو هلوط نم طقس يتح

 ىقعلا تءاسل كر كب دنحأو نطل كنب رخم

 هجمت ةدايصا ان لكل ءاوسلا لكلا
 هبب رعت اده ريكا

 حاتفلا دبع انيخأ نع رشنام حيحصأ »

 «لماك

 درلا هيلا اناسرأف

 « ريضلاب كيلع)
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 ولد رسل يخل تانلا اهرضح دال سراب نيبال

 ا تالا ةدع ف ناطلسلا ةلالح حدم دقو

 'ىحتل ةفيلللا ىحيل » تام ةإمج اعيمج انررك دقو اًعئاش

 لال للا دقوا رطن ل قويا نسل كر

 « ةءاتسالا,نيدلا لامج ديسلل افارغلن

 كلوش الا[ ناسا مقلا فقي انه ىلا

 بجاولا ضعن تين يندعاو هما سار نا

 04 ةنسريسطس نيش ل وأ قبسنرا

2 

 قحقلاسرلا هذه ربمتس م تسلا موب ىفديؤملا 0

 حرشأو هيلع اهأرقال روتكدلا موحرما تدصقو امتذخأ

 نم ملا يف هتدجو هيلع تاخد امو. رطل ا 0

 كلو هنامالال ةددرجلا ينخ 1 تدراف ضرلما ةاط

 اهتءارتب تأدتراف اهآرقأ نأ ملطف هتريخاف اه امع ىنلأس

 ىلربظي ناك ة ينطولا طّقن نم ةطقن ىلا لصأ الكت نكو
 هضرمل امسي مجرتما تانك يف نا |



 ل
 10 رةلابر نسال كلمر[ ف اساو ودل

 لاج دينلا » :.نييرعلاو رغم نحل هلك 0 انك تك

 : امبيرعت كيلاو ةيناهاشلا باتعالل ابمدقيل « نيدلا

 ةينيطتاطسقلاب شاط ناك ىلا لاج دا

 توعددق ناطاسلا اءالوم ةلالج سولج ديع ةبسانع

 ويسولا اهرضب .ةيدألا نيللراب ىف قيفيقملا نييرصلل ون

 دقو رضمو .ايكرتل هب فورعلا ريبشلا ئانلا لكتولند

 اهلاق ةدحاوابنم ةقئاش تاالاقم ةلمج ىف ن اطاسلا ةللجحدم

 تاس ة|مجاميجانر ركدقو ةيمهالا ةباغ ىف ىهو لكن وليدويسوملا

 ءرصم نحمل ىودللا نحلل 50

 200 ميقماني ويدخ ومس نا مويلاتملعالو

 : هتتجرت كيلاو تالك ١٠ه غلب افارغلت هل

 ا ىودخ 1 (

 ليافبا الوم

 توعد قاهاشلا :شرغلل انضالخلا رابظأا ف سدا

 نيرصملا قاؤجا نالتلسلا ةلئاخ سول دع ا



 سس
 ا هناك ها نم

 دلو! نقشلا قاكم ومسلا نم

 : انلثوم كلملا ردد كلملل ىيبلو

 ركفلاو ىأرلا ديمح « ديلا دبع »
 كف :اهراعاو ردم ىبو

 رطولا نم وجربام « لينلا  غابيو
 5 ل كانا رحلت

 رظنلاو ركفلا نس < ىلاعلا جوا

 رورسلاو قيفصتلاو ليلملا نيب لافتحالا مث كلذىلعو

 سافاه 0 قىرر<# 0 ينءاج دئدنعو جامب الاو

 كالا ف اعقل تاللصفتلا لك نم ذحباو ةبفارخاللا

 مك 2 نداجما ضاقفألا تو ناحامو

 ةراكلا لا اج انهذو يانلا هنماتم هضم اع هانسيشف
 "017 از كراس دولنا انكرو ركس ةر مج اناقكاف ةنارخلا

 ا ادع 6 داك اب انكم تح مارك الا لجأ

 للا ةءاتسإإلا ىلإ لايسالا اذهان لاتنرأ ناك انو



 3 لا

 هيف رك ذ ًانيلب ًاباطخ قلأو رضنلا وأ دوم خيشلا لضافلا

 ةيضاملا رصعالا ىف ةناكملاو ةوَقلا نم ةيلعلا ةلودلل ناكام

 هر ريكا نعتسلا قم ميال انظر

 هركشو ضاقلا لال ىلع ىنثأ 5 كلاسك

 ةقلخلا اغدو ينص مط يمينا يسد را

 لينو ةييطلا ةايحلاب سابعلا ومسلو ءاّقبلاو رمعلا لوطل

 امم معنأ ةبطخ قلأو بئانلا ةرضح هدب ماقام لاما
 ناار ريق نوفا هر سل رثا ةبطخ نم

 فاو هريثألا مظعو هتوقب لكلا ج> مقصم بيطخ لاقي

 هتباتكب ن 9 00 ا عرفا

 ديحأ مل
 دركشو تف (نح تشل سال م

 يدم هركش كلذكو ةلاتعود نيااركش وا ١

 نب رضاحلا ةفاكو « ىدنفأ هولح » لضافلا اننطاروم

 ىين ةمئازلا ةعاسلا تفاح اياه د
 الا تايباالاب انحضاو كنق ررألا



 2 ا

 00 مهبح راهظ مظا ديعو عابجالا لع ى نسب 0

 هلوبق ينفك, لماك ل اضاف تان 6 00 و وبما كديعو

 كلن 0 نصل اذ نير نم اب ةلالدلا نع ان وعدل

 2 دحاو دبع لكش يف ترهظ هديدع داعأ محو ىبف

 يل
 اكان 5 لوقا نا لع ماما اذه ىف رصتقأ يناو

 "01 او[ رافت ايوا ديو انلطو) ليتم ناشلا

 هانهاو دعس نأ ملكش نع نامزلا نم ليف ادع ايسناعرب ةانخ

 لانن 0 نو اولمعتلو اعيمج اودحتتلف ةامحلا

 ايدالب كلا انتيغل

 ىذلا بئانلا اذه اوركشن نا يكأسأ | يباو اضع

 3 باو ايليزل هصالخاو انل هيح 8 كرت[ انن وعدل هتناح

 رسم ئتل سابعلا ىحبلا 10 تل ةفيلخلا ى محم ( ا روق

 « نامزلا ذأ

 ةتييدلا قلدص ماق َّىح تالا 0 كيظعاامو



 ل“ دعا ١

 مومع نا ىلع ةقيقح تلد ذا اننيي ريت نسحأ اهل ناكف
 متهناف ةرارم ئانو بيض نع اودعتأ ناو نيرصلا

 اساس او انف نودع

 اققاو تق ىتح مامطلا رثلآ ىف ةبكافلا تءاجامو
 انتنل مسي بئانلا ةرضحو » ةيبرعلا ةغيرشلا انتغلب تلقو

 » مهمل قدح

 ءادعالا ىئابحأ
 ىذلا ديعسلا عاجلا دين ىدعا» ىهأو عشمأ ىنا

 مظعالا انناطلس ةلالج سولج ديع ءىبجمب انرورس هيف مساقن

 2 ريفا عيطتساال يناو ةينامملا كيرالا ىلع

 ئداؤف لت يذلا رورسلا ردقأال يناير ا

 حارشنالاو حايترالا نم هب نورعشت ام نا هلوقأام ةباغو

 ةيمفاوتم“شامشلاو>ةدحاو تاناسحاالاذ قدك

 امف فالتخاال

 ذاعانلب اذحلو ادع نيا ادب 0

 داحتا دييعو نييامعلا ءافلخلا مظعأ نسولخ نص ةدالما»

5 
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 ةيمسرلا سنالملاب نويرصلا ىقرش ىتح « سطسغأ ١ مويلا
 مملبقتساف ليلخلا ينامعلا رمعلا الع قف ناك يتلا يراد ىف

 لاوزلا تقو ءاح امو مارتحالاو ةلجتلا نم مهماقع قيلي اع

 00 1 0 لاطملا كانا رسل هلكقملا ةرعلا تءاح ىح

 ةعاق ىلا هعم تدعصو تيبلا باب نم هتليمتساف « لكن وليد

 عركشفدحاودعن ادحاو ىناوخا هل تمدق ثيح لابقتسالا

 لك الا ةعاق ىلا انلقتنا مث مهب فرعتلا نم هتبنونمم ربظأو

 مامطلا فانصأ ترادو ممل اتددعأ تلا تالحلا ىف مهسلجأف
 انه نم نروزسم ثدحت انك اهنيو مالكلا ولح رادو

 ةرضح نميمساب تدرو ةيقرب ةلاسرب اذاو ديمسلا عامجالا

 عيمج نع هباينلاب نكي ىنسح كب دم لماكلا انتطاوم

 اميرعت كيلاو سيد ىف زن الا نيميقملا نييرصملا

 | ك5 ىلا ةزامملا ءاعدلا لير ع انولق نأ »

 ىودحلا ومسو ناطاسلا ةلالجو

 « نيبرصملا نع هاينلاب »

 ( ىنسح )

, 

١ 
١ 

١ 

ْ 
01 

2 

 ش

1 

١ 
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 زك ذا نيديحلا ءاطخلا نمازيتكشلا ىبمعا دقو املعاو

 ةقفاوم هناف دعسأ ىدنفأ دم لضافلا انبدااص مهم

 ةغللاب اهأدب ةئاش ةبطخ ينلأو ماق ةافخلا بحاص ةبغرل

 [باةلالل عاد ةيررملا ةئيرشلا ةقالاب ابمتسو 2
 نيسحدجالااةرضح ماق كلذكو م ل و مظعالا

 نوحرشنم سانلاو 01 اده 0 قطلو ىربص ا

 طرغا مهصالخأ دوربظب موعلا ردص يف نييرصلا 3 ور نم

 ةجح هللا هاَقبأ ةفيرشلا هتدسب مهقلخت دب .نعو ةفيلخلا ةلالجل

 ماقام دعب ماربام ىلع ةافملا تبننا دقو مالسالل ةيعكو مانالل

 داب » ىلاعلا هنوصن ىدانو دعسا يدنفا دمت لضافلا ةرضح

 نيقفصمهب هنرضح قطن اع لكلا قطنف « اشي قوج ماش

 ءاضرلاو حرفلا نيرهظم هل
 ظ

 تدع يرخأ" ةعافاىلا كلذادمع , موقلا لقتنا دقو

 حارشنالاو رورسلا ىف روضملا ماد اذكعو ءانغلاو صقل

 حايصلا نييساف نشا كف ردا ىتح نيدعاق نياق

 سمأ» ىلاتلا مويلانمةرشع ةيداملا ةعاسلا تءاج امو
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 : ايقرح
 سيرا ءاج قى رم هدد رج تبحاصل ورشا حمس 2

 هنطاوم ةفاكن ع ة.اينلاو هسفن نع ةلاصالا يطل كانك

 نييرصملا طبرت ىتلا ةلدابتملا مارتس حجاالاو ىملا تاساسحا

 نان 2 8 ديك أنلا ١ كك ىل ََس ناو نيب ال رفلاب

 ريما نم ريغلا ل ا تا نيد

 0 5 رتل رلملاطعلاءادمس دين نيرصلا رشمم اناو
 ليلا ناطلسلابومجلا انتفملخ كيبعلا حار 0 در رع : نولفتحم

 © ىاثلا اننا ديججلا ديع» ردملا

 ملام لك هتلالجم اولع نيذلا نييرصملا ميمج مساب يناو

 ىنومفاو , نم م قئأو يلاو هتحص لع اور 00 1 نايل

 ةحص ىلع برشلا اوبقعت نا ةيناث لاس اذ ذا ةففاوملا 1

 « اشا ىنلح سابع 0( ماها انريمأ ةحم ىلع برشلا 2 أب ةفيلاا

 ٠ مضوت تحتاج ملأ ت 59303 مومعلا م امأ هن نك ذام اده

 ” تامالم رن ةحارلا ىلع ةحارلا

 ظ ميم بح 5 3 مهماسحتسا 2 هنا د 00
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 ماعلا قيفصتلاو ماتلا لاي أامف تلابةدبدع تأ

 ءابطحلا ماقو تاباطملا تادتبا تح ةبك فلاب ءىدب امو
 ايتاومو ةناظلشلا ةرضللا دماخ نو ركذم ةبحرك سانا

 نيصلختم ةسايسلا ىف رظنلادعل نم امل امو برغلاو قرشلا ىف

 ةلودلا عم ارملا ةقيثولا ةيلاملا رصم طباور نكد كلذ

 لججا هيلع نينثم حدم نسحا سايعلا ومس نيحدام ةبنامعلا

 كحل « اره سا رسلا ميجا ةمدقم يف ناكدقو ءانثل

 ركذو نيعادلا ركشو نيرضاللا دمحو ماَتف نيفلاسلا باونلا

 هل ناك ام اليوط رصم ىلع ملكتو اليه ارك د نال

 مومعلا ع مقولا نسح

 ظ مالكلا ةيون تاصو َّي> دحاولا دعب دحاولا هبقعأ من

 0 دحأ مام لبق نم كلذب تربخأ تنك دقو "ىلا

 ةناططت ن 00 مصل » لاقو ىل نيروالا نييواسنرفلا

 ناكملاب نمزكف توف« يرصلا ( ةسردلا ) ةديرج بحاص

 كيفلاو زك لع تاننص دقو لسنا نس

 هقجر»كيلاو ”لتبقا م ها ا ةءواست رفلاب اناطخ



 هد

 يح ليلق الا ضعي ملف ةيما انتلودل هصالخا ماد ول تددوو

 دودحلا داسيملا ف باهذلا نع اورخأتي قررنا فارما
 00 را ل هك فاإلا ةساسلا ةغابلا: تاق

 نودرصملاو ن اجلك نمت اب رعلالافتحالا لحم يع تاق ىتح

 اسر ةقرس !امهسرالعإ مهو ءامو أ رونو الت زوديلاك اك

 | دادس اللقا تركع مو عامجالا ةرهزو ةلفملا ةنبز

 اتدصل ةعسنم ةعامل كاحراا 3 ءاسنلا لخدف ءاشعللانيعد تح

 او لك صخش ةئاملتلا وح الع نيلج ةديدملا دئاوملا اف

 اا لا 1 نذ تيرا تمل دقو هل نطضخا هناك

 | د1 ان تاعرطلا لاعج دحأ عم ملكتلاب ىلاغتشال

 ا للا
 رابك دحأ « كب ىرون » ىنيع نم ةنرقم لع ناكو همامأ
 ” ارا :باخيما نم لج ئزراس لعو ةيلملا ةلودلا لاجر

 آ 01 ريثسلاو ةنماثلا ةعاسلا ىف لك الاب ءئدنب دقو ةريطملا

 | داك دقو دادولاو تملا ثيدح نوثداحتي موتلاو ةرشاعلا

 يناهاشلا ىضرملا ءاعدلاو يتامءلا مالسلاب انا ولا
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 زابتلاو لثيللا ىطقأ ىانحبو ارورس ىداؤف تاما

 رصم ىفرثكي نألامتو هناحبس هللعرضناو مهتباتك ليبقتىف

 انيودخ ومس ةينطولا ةضمنلا هذه حور قبنو مهلاثمأ َس

 مارك نم 0 00 ديم يحي نا ةرااك تو

 لك لع 0 ع نيعفادملا ر طل ناصلخلا نس واسن رفلا

 ددزع اتمرتحت نا فرت انناو ادبأ ليما ىسنال اها

 مك لضافلا 00 نيرا با ”انلا توعد لضفلا

 نأ ىلا سلع ا 0 نوم راد و د ول

 اهااصم ن ١ع هعافدةدشو اهله اير 4 ' ميجا نعف

 هظفح ة عدل ليعف ناك نك هنف رعع تقاتل 630 دقو

 تانتماو نفوس لكك هللا

 دلع ( قرشلا ةدرج بحاص) ٍيفراز ناك كو

 رس اا م : لهفت[حيس كلا يفر مخ و سلا ارا لا ىروضصضح

 كا كل سوادا كيعل 15 5 ةئنس نيطسعا

 دما كل ةندهتم ناب ردكلا 1! : وعليك 0 ةيونسلا



00 

 ةلالح وهو الا ةدقفالا هيلا ممجو باقرلا هل دعت كلم ةفيلخ

 ند دا نا كشال ذا « ناخ ديما دنع » ىزاغلا ناطاسلا
 .نيردقلا نيصاخلا لوأو ةيناطاسلا ةرضحال اعيجج مالا قدصأو

 دادزا دقو بوبحلا اننودخو زيزعلا اوفي

 نم هرابظا هللا دارأ تح موب ىلا موب نم ركفلااذمب قلعت

 3 كرد ع رعأا عيمج ترواشف لعفلا يلا ةوقلا

 اا 7 للا اذه نأ اع اورقاو :نانحتنالا

 اا د ايوطح اني مملاور اهو نيصاخا نم قلل

 انبح نا كشال ىت ىف تلقو هللا لع الكوتم تعرشف

 يك بلاها 0 ناوير وشم ا ملل هدا

 كل دب قداح اسانحا نييرصلا قف نترانناسا لكل

 | اماودعاو هامان نو د عنج اعل هر

 اتا وتحد

 ' ' ةراشل موعدا نيب يع و 0 كانا انا

 ' رورس _لكب اعيمج ةوعدلا اويلف ديعسلا لافتخالا اذه ىف

 لا ء مهباج 0 نيربظم حارشناو



0001 

 مالسلاو زيراب ىلا اندع اهنمو ند

 راد هنسا نيطسعا 579 ق سراب

 « لماك ىنطصم »

 ميش موحرلاو ةليللا كلت ىف هلاسرا هده |

 ئرح .ةررم لوال نالقلسسلا ةلالح درع لافتحالا نتزا ف

 اذه تذاع تدان بكور ليلا اذه هم و

 ىف مارهالاو ديؤا] ةديرج امترشن ةلاسرىف ميظعلا لافتحالا

 تافارغلتلا نا 5و هش رتمتتسما ق' ردالا اهددع

 هل ناك امم ةلفملا هذه ان قربلا ناسلا لع تاقانت ةيوسلا

 لافثنالا ليضات دعو ةساسنللا ئاودلا ىف ا

 0 00 تا رل١

 4« ناطاسلا ةلالج ديع لافتحالا )

 بارتقا تملعو ةرهازلا ةمصاعلا هذه تئج دق »

 ةضاخ ةلمش ةئاوا وكس اااو ل را مسوم

 نسولح نركب ىذلانسسلا دسلا |ديابش نول



00 

 ار 1 ول اراك ندور ةعقاولل اديلخم ةيكيجابلا ةموكملا هتماقا
 كل هاو ادفص تاج ردلا ريثك لس ا

 نييو اهنبب قرفال اهنال ءىثابيف انشهديل نكي رف اديدم 0
 ووصعلا كلاسو ماناإلا رباع .ان رك دج اننأ الا ناطيتلا 0
 مشبب راطاال تادف خر اتلا فحص راطقالا ماع ىف انولتو

 بلط نم انلبق دو مانددوو اهرظانم حبقأو اهروص
 0 مدعو بر 1١+ تكلم ول ميم ىلا تاباغ ناسنالل

 امنكلو داعو دوت ا ختراتلا حبص

 انشساو مادلا دال اذه ىلا ديل ىلا هنيم 0
 اك راما ار ردكم ناوفازو وطمس نوافذ مالا

 مسق وهف يلودلا نونالا ىف كلاما طباورو لودلا تاقالع

 ريسيلا ءىثلاب سيل

 تا رسب نا رسل !ناديلا ذم اجل دعلو

 ىلا اندع مثتارظن ثيالاريعنوةرظن هريعن نحمو نيتعاس ةدم

 ”اجلالا تلطلا ةنرملا فل «ىر لافط:الاو: ةطح ا

 فلر انرفاس اهانغلبام اذا تح ( مارهالا قيرط ىف نيذاحشلاك)



 دان 7

 ناف ولرباو مو 0 هلا اهدوحو ةقيفح ردن و حيحصلا

 ناخب ةفالا 1 حال ءازرجلا اهمسو) ءارتخأ ةعاسلا كلن

 0 رس 3 0 د ا ىلع هس رو ةلود لك توا

 (ابجابمر رع نورنا لن عا

 بارع كنس ١ نويل مارا دنس ندا نأ دب
 ةحذمب ءامج تمتخ دقلف ةيرشبلا ماذملا فاخن وا لاتقلا

 ءاملاب ءا ا 0 هال م * ءامدلا | ابيف ٌتلاسُْي || ولراو

 اننا ع ىراعال داو تيسكأ خو

 قتلم كلا داق 00 مويل نا 6 ناو ءادر>ح 2

 اهتحاس رظنو اهتيؤر دصقب دابو مقص لكن م اهنوتأب حايسلا

 ر اطلا تاكل اهفصو 3 نم ابيلا راوزلا كا داز دقو

 ( ءاسؤبلا ) لباريزبلا هفلؤم ىف ( وجوه روتكيف ) تبصلا

 نبك نيرو انيو اهسأل يحلو رار تددشلالا
 نفد نسا وحن ف راخلا اطل

 اندصقو زيزءلا قيفر ةبحص نيتعاس ربظلا دعا اهتلصو

 الل لاتع اطسو ىفاعا ريح هيت ةحايس وه اد
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 عامطالا هتلاسا مد نم هبرل رفغتساو دانعلاو ءاّمشلا نمزو

 توصو مفاد ىودنم كاذذا عمسف راخفلا ةبح هتفرهأو

 ءالع ءامدلا نم بلطو ءانه ءامشلا نم دارا هنا مقاوملا

 اير هنكشت يح نانمو ةنشب لك ىف :ناسنالا لع قدتعأف

 0 محا وهو ثعبفتادوجوأاتماوصو تانئاكلا مح

 او اهيقشم مازهماب مالا اودعسا الاجر( ولرتاو) يا هدابع

 اجر سوسن رفلا نم بروف اهمابمو اهبعتم ىلع بلغتلاب دابعلا

 عاقبالا ةفيخ مههوجو نم رفو مهماما رهدلا بره املاط
 قر ذارولجا نمو مايالا عى هن ”لع هيلع ءادتعالاو هب

 موب ىف ىلالتلا هك نال ل نه

 ار 0 هيف سد عاو 2 هلا ءانأ 00 00

 ابلجر دب, ىلغ اسنرف لادا نع لع ىلعملا حدعلاب هن زحتملا

 الواو انآ لعاو اه صن املا :ىذلا زيبشلا اهسرافو ريطخلا
 اال سلا ا وروا ءدس ان فن تاج رار

 ا 5 تلال دس ءابق ف قرشا (يفرخدلا

 اهزكرم ابوروأ فرعت ل )لالا نسحأو لاق نم قدصدقلو
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 امراخم رم ضرالا هل تراها« ىدتلا نطللا ىرطلاو ردا

 ” انك او اهرتصأ ةيسيالا اب سس
 اهماح ناطوالاو اهلئان تارصنلاو اهسراف بورملا هتقتناف

 هذارم نيهر مندا نسا وة عوط مايالا ترحو اهرصانو

 تيدلا بر ماد لب لب ةسكاعم ىلع ردقت لو ةفلاخ مطتست ملف

 لعفلا هتداراو مالا هرمأ مص صانوعلاو كلاملا ريماو رقلاو

 ماب يال ةيغبك هتيغلو رادقالا ةئيش# هتكيشم ترجو ىهنلاو
 انادمو سويعلااهيجو ( ولرا وله تربط نح راضماو

 تورش هردتتو هدوءس ردن لوفاب هتلعت سوحتل 1| موثشملا

 ةيسالا كدجو شرياو دولا هاتين مرا

 نراه و: دش الا مصخلاو دلالا ودعلا ةلبامم هتلاقو حامرلاو

 راقجا ةيرمتحاو لاطناالا زاكو لاحرلا ءاطمل هدا 1

 ههابشا ءامدلا يقربمو هلاشمآ برملا لاجر) فوسليفلا

 مظعأواسا رم ناسرفلا دشأو ًابلق لاجرلا ىوقأ هنم تمزهخ
 عا ا معو هيسار ةعاسلا كاناض طف ارو 0

 دانا و ذ وعسل نمز ناضكام ناكر نمزلازاو تالقن اللا
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 1 ريكس نوأ تحبلا موب ءاج

 هعلاطمل هسفن تقاتف هئافشن رشدن اكو ركل حر

 دعب و هيلا 01 ار م تو ظتاذ مارهالا ةدب رج

 ةحند اأو ولرناو » لع مجرتمال ةلاسر اهف تيأر اهم لق نا

 1 بتكو مق || ذخافموحرملاىلع اهتأرقف « ةيرشبلا

 امتصنب يهف ةلاسرلا امأ ل ءلا ىلع هنرباثم ىلع هيف 0

 تسمأاخلا تلاسرا)

 لا ةحندملاو وارتاو )

 نيلوالا ثيدحن مويلا كاتذحا نأ ولرباو ىلا تيبح »

 خيراتلا صصق نسحأ كايلع صقأو نيفلاسلا ًابنب كمبنأو

 عم مايالا ثداوحو م انبالا عم لاجرلا ثداوح كل ركداف

 تلا عادلا رب 00 ءاذدلا لاعاللا فق كد كاوا لاكلا

 ظفحح ام خمراتلاىدل اهموذل تظفحو ءامسل أو ببشلا ترخاف

 راكناو دسملا مد هيلعقارب نأ نم ءاضيبلا ىداي الا هذه دحم

 ارح ل1 كلذ نويلبات نك ذ ىلا ثدحلا ك٠ ةرطازو ءالثلا
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 م مماكرح 0 ف دونملا

 ءارّلا فقيل اهتبتك سرفنا ضرعم ىلع تلاسر هذه

 حرم 0 تاضورملا نم ططلا ضم د

 جاتحم ى ع ع +65 ناو تقولا قيضل لينصفتلاو

 1 2 5 ةاماك ةلاسرل ةدحو

 الوعل تاس لل ركح طف نمل ودك يبع نايعلا هاربام

 بجاو امايق قداصلااهربظمءايشالا ن ارا و

 ( لكسب ةمالعلا لومي ) مالا ىلع ضرفي ىذلا ةحايسلا
 راجتالاوةباتكلا ضاوبةيؤرلا بحاو نري

 ىف لثمت انوروأ نا ىرب ةمئارلا ةلاسإلا هذحل ءىراقلاو
 لامللا ف خاو لاجالا رك 1 رطل ا

 فساللابو ) قرشلا اماو ناسنالا مام ىلع ةلالد مضوُأ ةلادلا
 اهنطان ىف تعنج صقرال تاوبق الا هلثمت الف ( لجحلا لوطو

 مالسلاو كيال عضواو الا لفسأ

 ١255 ةنس'نيطسغا ؟1ق سرفنا

 « لماك ىنطصم
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 ظ ةعانصلاب م,مأرغ ةدشو

 تاعونصملاب ضْئاذ وهو ارتلكتا مسق انناملا مق مامأ و

 ديدسإوفلاو تالجعلاعاونا امم رك دن ىتلا ةيندعلاوةيديدحلا

 اهلها اللا لااغلا 2 الهش ىلاو اهريغ َّى 6-2 لا

 هابل نام ال اهردصت قلادنلا 0 داكن تل
 اهم رك كلاب ضخشو ابعاونأب ةنحورلا تابورشلا كلَدَريَع هيو

 ديعل كبع نم ةتعانصا 01 يهو ا . ءولملا ك<سولا

 نم هبام لكو ادنك مسق يتاطيربلا مسَقلا اذه ىلبو

 'عاونالا ةدددع ةيعارز تالوصح

 يناب ىذلا ةيبرحا نونفلا مشب ابلكن را حبو

 ةثدحلاو ةعدقلا مفادملا ىلع هنطاب لمتشلو ادنك مق دعل
 ظ 0 ِ :
 نيب عمجلل الا ع ' ملا ةييرلا ب الاو 1 7

 ةحلسالا نم ادومصىرتهظسويفو . همدكفسو ناسنالاةبامج

 لاسرف 1100 لا | هنن اروح ل اع ةعدقلا

 ةيلاخناروصعلا
 < -ع : 9 4
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 قالا ءىراقلا كار فو رع ماعلا بابل
 وبهفهريغ تاضورعم نم ظعأو 5 مسقلا اذه تاضورعم

 ضراع 4.٠١ هدحو هيف مدقت دلك تاذلاب دوصقلا اًمح

 نا ءارقلا نع ء ىنخ الو ) ىرجملا حفلا عاونأ هيف تضرعو

 ( ىرجحلا, حفلا اممجر +تس ىلا دالبلا ةمدعم ىف دعن اكيحلب

 قرش ىلا را ةلساو 0 تابرعلاو ةعونتملا نداعملاو

 ل ا رطقللا مل اورلاو كعلاو تلا

 ندا كلا 3 ءدنضما لج اهف نأ

 مقأ نراحملا ماعلا بايلا مامآ مسقلا اذنه او

 متمتلاو هتوور ىسف ىتثدح املاط ىذلا نارا هملا

 هيلا 0 0 كالا َْى 00 قلاثد صضعل ولو هب هما كا

 ن الل هباونأ حنف مدعل ةب اكو ةرسح ىتتلغو ءادعصلا تسفنت
 كرد ءربلا قميام م امر لئاقلا لوه نان

 لاء اكل ىم اللطتتم ةللاحلا :رزاش ا هنه ىف د

 امحأ نم اهريغ.ىف تناراد ةعوختب ابيه كيبار ثا ا

 دالبلا هذه لهأ داهتجا ىلع لدب امم اهرطخأو تاعونصملا
01) 
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 لا مي نيميلا ةهبح نم ماسقالا هديه لك ىلبو

 : ةفاك ( نوطالب ةريحو انسيرتو مويف ) مسر ريغ هنو رجناو

 آل او( دق ىلا ) ةيوبسنلا سيدال عاق
 ةسيفئلا

 0 لا نسور ةينثلا هيك رلا تاعيوسملاو شل

 ةيقرشلا

 00 لآ ةريدصلا ليلا ءام رخعاو انلاطيا 00
 0 اسورلا مسقمثعا ونالا فاتخلا رب راو ضي الا ماخرلا

 مهاعونصم سقت أن ويسورلااهربتعي تلا ةنيمثلاءارفلا سانجأ ىلع

 تاعونصم امءأ 0

 فرخزلا ل لمتشل وف ةروومملا ان اذم

 ءىبث لك ةلمخجابو لافطالا سلو ليثاهلا عاونأو ةنزلاو

 ةنردناق ىقويللا سرلا سنت 1 اهريغ نع اسنرف هب تزاتما

0 0 
 اه ىتلا هبهعلا مامأ 00 ماو لا ف هلو
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 رثازملا تاضورعم هيو ةيواسنرفلا تارمعتسللا مدق مك

 ضف الآ قرشا هدد طنلو

 تالا مزاول نم هنو ل مسق 520 قاب

 ريثك ءىش عبطلاو ةباتكلا تاودأو
 ىيلعو اراغلبو مجعلاو ايريبيسل تاضورعم هني ىلعو

 جوساو جربمسكلا ةعطاقمو نابايلا تاضورعم هراس

 حرش نع ماقملا قيضي تلا ضراعملا هذه لك ىلبو جورتو

 طئارملا نم ديدعلا ددعلا هنو ةحايسلا مسق !ماضورعم

 ةيرحبلا تاكرشلا ةفاك لبق نمةددعتملا تانالعالاوءوسرلاو

 بك ارا روص لثمن ابر قت ةروص نبر شع ىلع لمتشي رظنمهبو
 ةريبكلا نئاماللاروضو لكالاو موللا تاق اق عال
 اهروصو جاومالا اهب بملت رحبلا طسو يف ىهو ةريفصلاو

 رصبلا زإي ام كلذ هءاشي امو هنم ةجراختو ءانيملا ةلخاد ىهو

 ركفلا برطيو
 لافت نال واس ابدا مسقى ا مسقلا اذه نبيع ىلعو

 اننامورو ارسيوس هراسي ىلعو
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 ا ١ داغر اهراهرأ ةيلدتم احلالط ةئاد راجشأ نب راشلا

 اهعورف ىلع تعزوتو اهناصغأ نيب ءاوضالا ترشتتا دقو
 0 ا اولا هيك كفر قا عا

 املاجواملدب لوقعلا تبلسو اباحي راصن الا تفطفن ناجربما ني

 1 فاح علا وأ ) ةريغصلا ضراعملا-لك ترز ىم

 نزانملا ةيواز ىف نيميلا ماض رخآ كمامأ دجت ( مبضعن ىأر
 0 تردقعاسناماسقالار بك ًاوهوءا 00 تالا

 1 هنن ن 0 ة رثم لاب ل 7 0 1 ٠

 فارب رظد ا 1 تدهاسو مفادلا قدا ن ا

 اراك نأ تحع هلو ةيحان لك نم ناقرسو تاج 0ك

 مق لوأ وه اعاف اهربك ًاونزاخلا ماسقأ عا مسقلا اذه

 يف اصوصخو اهريغ ىلع اهناحجرو ةيكيجابلا ةعانصلا لثع

 دقق د دا و عشا كلب

 تصرعدبو اما رمعتسموادنالوه مسق معلا 7 0

 | اللا ةوهتلاوءابدنملاو ىدنملا زوللاو اهعاونوانال وكمل

 ةضفخنلا دالبلا اهب تدرفت ىتلا ءايشالا نم كلذ كاحم امو



 ع 8 ل

 .ةريث تاشعأو ةليج ةريغوةديدعةدادوس نك اسمو هفلتخ

 ةريبك شمنلا نم فوبكو

 نحو ىئلوكلا يارس كيفي ردا مدس راك

 نال ستفت

 فحتم هفلخ ةليملا نونفلل اقحتم ىرت ةنرقلانيع لعو
 .لبقنم هضورعملاهموسرو هشوفن ة هنع زاتعال 0

 ةيوروالا لودلا مأ

 ةفاتخلا ةيرحبلاتاناويل ا ضرعم لوالا فحتلا تحتو

 راخبلا ىف اهتحايسك هانا ىف ةحاسلا ةعونتملا كان داو

 ضرع ةبقك ةرئاطةبق يرث ةليمجا رظانملا هذه فاخو

 0 مستم ناكم اهراوجم تويللا

 لايطباب هيلشأ هلعجو نوشرون تسلا ناك جالا 00
 رخال نضعبلا ضاقحتاو هطقن نضعه جاتا كيس نا ا
 0 نفرين هكر كاع نأ د

 سورأا لا لا مج ىف تالجعلا

 تاضورمه ةعوضوم لاتملاو تاضوردلا هد 000



 ل ١ + / د

 ا عافترالا قهاشلا دومعلا اذه نيع ىلعو

 اه قد نم 4 ا تناك ونصام هش عابت 0

 ةعدقلا سرفت ا ةنيدم ىح ىرت هنم ةبرقم لعو ديدجلا ماعلا

 مهل لثع هنوكل ضرعملا ىف با ربك !نييكيجابلا دنع ربتعلا
 ىف مبلكشو مهزو مهحاطمو مهتاوسأو ردك ان ةعه

 اهتنب أ وةعدقلا سرفت اةنيدم ل كش ىر. ىلا اذهيف لخادلاو

 !1017 1 افاانمو ةنيصلا طيئانكو ةيظحتلا رلا ةضفتتلا

 اهاهأو ةرباغلا مانالا لثعام كلذهباشيامو اهتاوسأو ا
 0000 00 ل 3

 اة ا 1 نشا كفاح

 الع ةرهدزلا ُل نيش واهلا ضايرلا امنحتو ميدتسلل جلثلا

 تادلا تا دجتك ىلا لال اةذه ةرا :زامئاسا اك لمتد
 هربدتسم بفصل 8 رطنق ير ' ججيملا ر ظنا اده دعلو

 خاوك أ ىلع لمتشل ءادوس ةيرق ىب فرك رقاب



 م ١١1/7 كا

 تال 10 هعاق أمم ةايمج هك (نزاخلا ةيواز ا

 - مقأ ) ضرملا ىف ماقت ىتلا ةيمسرلا تالافتحالل ةدعم

 صخش فال ا ةتس عسن يهو ( دئارمجلا لافتحا اريخأ أمف

 0 مكمثقم وأ مخقم وأ ) مطم اهر اوجنو

 صضررعملا ف ىف معطم

 ةيارلاهيلع قفخمامفت رم ادومىرت ىارسلا هذه ماماو
 ةكرشلا هتماقأ ( عرك ) ةيواسل رقلاب اهبلع بشك ةيكجلا

 ةيكيجلب ةكرش لوأ اهناب مومسعلا ًائالعا مسالا اذهب ةامسملا
 قوف هعافترا غ غلي دوكعلا اذ هو موحللا ةراصع جرختسنت

 نوك ترا وكب هيلع قضاام نا تيلع دق!

 0 ا هور لع للم انه هي كل نا

 اده ةماقا ىلع هتفرص ىذلاك لئا ط غلبمق اقناءاهزرضال هناو

 اهمها و اهردق ىلع سانلا فقوتل دومعلا

 ىلا :تدلطا, هبل مسالا اذهب ةكرشلا تعب دقو

 نيس لئاسو :نع ثحبلا ىف اليرط امر ل
 موحالا ةراصع



 ل ١١5 كك

 ءانغلاو صقرلا ريغ رخآ ايش
 اهماما ةيشكآ سم صقر ةوبق ىرصلا عراشلا راوجمو

 اي ا ا
 ةيقسف تميقأ يملا اذه طسو ىو نوررئازجو نويسنوت
 ةليل لك اضن ةيئابربك

 ةيكيلادالبلل ىخعراتل ضرما رئازجلا يحس دعب ينو
 لوربتعلا هكا 5 را هم 6 أرظنم رشع ذك هيو

 مدالب لالقتسا اهنع ًاشن يتلا م٠: ماع ةروث مهضرات ًادبم

 نم ىانلا جايه ةهروص روصلا 50 ماو مهي حل ممتعو

 ال0 دور ةيردم ىلإ, قياسا اهيجللا كلم لوألا

 ةنسلاب لافتحالا ةروصو نيملا هفيلحن ةروصو ( نك ال)

 اللا رجالا نم كلذ ريغ ىلا هكحي نم ىرشملاو ةسماملا

 | ادي ماو راشلا ةيحب ىف رءاذلا وانام مهأ اذه

 1١ رق ةعوضو لا ) داعالا ئارس ايه زك ذلاب ءقتقجاف



 دك

 تاكل 7

 ةعابلا هيون رضللا عراشلا قب ىلا اس
 لك ىف نشا نوطاح نذلا ريحا رتتانو فو

 صقر ةوهق كلذ ريغ هيو ةيبرغلا دالبلا هده ىف ىتح تقو

 بلل اترازوكم ناو تيحرتلا زك اهلها ان دحر 2

 امانب ةيؤرو اهرابز نم

 ةيمومعلا هتكيهامأو ىرصملا عراشلا تالمتشم ىه هذه

 ةعدقلا انعراوش رثك | هته نع فاتأل ةرعق

 هيما عراشلا ادا رانا نأ كنتو

 ايادي انقلتو ءانرخأت ”قظنت ةصيقن الارتماسأ سرد

 هده تان راك مه ضيتسن انلعجي امم رومالا

 و ا

 نءاضوع ابحت او داللا تاعوتنضم نطرعو علا 00

 نايعلل ةرهاظلا صئاقنلا هذه ضرع

 ىارسهراوجمو جاجزال ضرعم ىرصملاعراشلا ماماو

 الا رتشي / قرشا نك ةيبرع صقر ةوهق اب هيقرش

 نيتاي ال تايب رع تانب هن ىودد لحم ابماما ميقأ ( صقرلاب



000 

 انبعالك ( ىروس )ملم اههراوجمو !مءاحبصأ نم ةعاجج اهعيدي
 مئاسلا ىرت , اهبو ىلعسولا ايقيرفأ تاولخ ر ظنم هيل ةءرصلا

 ةفاكلا راجمالا وة باهعألا نيب ًاسلاد ( لئاتسا) ريبشلا

 0 ا ةكودلا ناشف يناملالا اشاب 5 عم ثدحتإ

 كاشلو : ار نوت تنم لوله إو

 سعلملاك ايمانا ابلطر ىيرقالا ظنا ادهنيع ىلعو

 هيف اريضحو قيفر مم ليللا ىف هيرز نويل ضرعم ىف ماقللا

 عزو ىذلا ابصخلم نكذب ءارثلا لع. نضأال ةءاور ليثك

 اتنب مانالا دالب كولم دحأ قزر) وهو ةيواسن فلاب انيلع
 هذمل ناكو هل نيرواجلا كولملا ءانبأ دحال اجوز اهدارأ ةليمج

 |مهاعدو ةديكم امل ردف هنباو كلملا اذه ضب خأ تنبلا

 0 انا الول اميماذعال ةادعتس الانام جس امسح اةئلؤل

 ميقأو اف دع رجلا تالظو هدنع امل تافعتناو ها

 مهدلةباور لجأ ىه هذه ( ابجوز دارأ اك جاوزلا ناجرهم
 ممالك انعمسو اهضِخشت انرضج ةغالبلل الاثم اهنوربتي

 تاكرملا بلغأىف مجعلاتان اويملا ةغل عم عمتجم ىذلا مطقللا



 ت0 ١ ١ هك

 اتهابجو اهسحب تاضضورعملا

 كلوكو هف ةعادلا كلاما راسل 1
 ضرعم نمهناشن ىلا ) هتزاخ مشتت الود اضرعم ةنيفللا ن

 ىلا ( ةضورعلا ءايشالا مأ ىلع ا 1 ةماطا حلا

 ىحلودلا نم ةلود تاضورعم ابنم ابهنم مسق لك ىف ماسقأ ةلج

 نم ةيوزدا ةلفد لك نك دق مازلا از ليف
 امو هسفت نذر ربتعت يهف ةعانصلاو ةراجتلا يف مدقتلا

 يربللا ضرع ا تا ريتعي اهادعت

 كاس فاى تاع يملا لا سا
 ةريخصة قف هانا يأ تاضادلا لحد قم امهأ وه مستم

 زايوم ةعوضووملا نزاكلا تاي ان ناولالا ةلتخ لكش ١ ةامج

 ةيوا زلابعيجةنوكسلا ع ةرلا ؟2.جاجزلا نمافتس تحن اهضعل

 قدعبلا تاذ 0 دئاوز ايحا ردا ىف تضرغ ةلحارفت

 راسلا تاذو

 ع دئاوزلا هذه نم هزاشإ لع تارا ار د

 ةزولاوةكرتلاتالوضحلا رينا وان سا
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 ايلعااو مولعلا ىجحتلو ءاقترالا

 تراس ىذلا سرفنا ضرعم نع مالكلل ةئطوت كان
 انا ةورارف نا رللاو تالاملا ةرك د ىبطو ناك لا هلحاوم

 مهمرثك لع سرفتا ناكس ددع قوفي ددع اهصاقو نطاوملا

 7! نر ضرفم نارك وس ىسنإ هام اع يعاراو

 هباّمتا ىف سرفت ا ضرعم لثامي ناك ناو داصقلا ةلق الا هبعب

 هثازجأ ضعل ىف هقافاعر لب
 1 مج نأشلا ميظع ة ةيرقلا ريك قص رمل ذاكر

 ول ةناكلا قرح ل اهذدحا كاع ' داكي ال مفانلاو

 او ضررعم زاتما دف امهم دخلو لك ريق تازنم داوجو

 تاعونصملا عا 1 تاهو كلا اعل ماا ءابلا

 لاو ال" هتان كسارد هيرايز ىف ئذلا ىراعتسالا هّصرععو

 ا ا ا 1 مس اق ديراصو هيتانصو قرعلا

 ضرعم نم ءاهب رثكأ ىقويللا ضرعلا لمجاممو
 | 5 | اهيفريدت هطسوف تءاجت يلا ةلمما ةزيحبلا نمرقتا

 مههز فنرا دع ءاضيبلا ةجالا 51 ف مه زنق راوزلاب



 كك ١٠١١ كك

 دايدزا لب لاملا ماود نولمّْوي ابلهأ لعجو ءالعو ًامدقتو
 ند اند معلا ءاقدصا | ومادام اللد رد

 وعورلعلا راهدزا رصع ءىضملا رصعلا اذه ىف كلذ لك

 مو نوكسلاو لولا نم هيلع ننام نحب دعتن ملو عارتخالا

 رضاملا لذلاو فلاسلا زعلا موق ىلا حالفلاو مدقتلا 2

 كماَدو موملع ظفاحو هيلع نوظفاح هينب ىف طاشنلا ماد 1

 رادلا ب, قرشلاو مهب بحترتو اهب نوبحرب ابلهأ يف ةعذلا

 حونملا بح ءانملادابو ءاخرلا رضم نم به ىتح ناطوالاو

 هل كيج راقلا لهو ضرتم ءاشنأب راكفالا تماقف لمعلا ىلا

 ريما ةبادب هنا الا روكشملا ضرعملاب نكي! ناو رودصلا

 ءاخالا فاكر

 هل حتت ضرعم ةماقا ىف دينجيلو داى رصلا اند

 قضي نادت سالاو هلا تانا ف سرور حدلاباوأ

 نم موقتو برغلاو قرشلاةداغ ىهواهلاةعنم« رصم » طشنت

 تاريسلاا كاذ ذا مف بدالاو لملا سورع ىهو اهداقر

 َنشعبلف ءاحرلاداعو تدع ءانملا مابالقرسشلال وّشوتاكربلاو
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 *# سرفنا ضرعم #

 اهءادتها ضراعملاىلا رضاحلا رصعلا فابورو [تدتها »

 00 تاو, تحلا ةدايرو ةعاتصلاو ةراجتلا ناش العال

 فراعملاو مولعلا راونأ, راكفالا ةءاضاو ءاقترالا لئاسو

 تربظو دانو دإب لك ىف اهتماقاو داو مّتصلك يف امناشنأف

 ام ةدرفتملا ابعئانصب امتاوخا سفانت لودلا نم ةلود لك

 راك رتل تهدرم اهريهن نع ال ةزلل اهراعو

 عيفرلا فرشلاب تزاف ىتح اهحر ىلع تاحسفلا تقاضو

 تكلا 001 سم اهغولبب مالا ت“رشف النا سلو

 حابرالاو ل مهملاطم نوضراعلا لاتو تدضلا ولعو

 ةديدلا رظانلا كيتاه ىف نظاونلا مسهنم نورئازلا هزنو

 ةقدب ةقطانلا عادبالاو ماكحالا وحن ةقباسنلا عاونالا

 ىلع بأدلا نح كلذ نع أشنف عانصلا ةراهمو ةعانصلا

 ءامترا انوروأ داز امم ةاراحماو قباسنلا عولولاو لمعلا



 نصلحلا كيخال هللا كيد . اهنسيصاعو انجاب ع كلاس

 لماك فطصم
3 

 انت دنت

 روتك دلا موحرملا انقيَفْشْناك تحس طسغأر بش ءاجامو

 نوفيتلا ضرع هتاصا 0 شارفلا حب رط ىحتت حاتفلا كيع

 رركي ناك هل بلا ريثك موحرملاب قاعتلا ديدش.ناك املو

 ةنضرع هراخأ ال ناو اليوط هذيلا وتت !نآارت
 0 مجرتلا نأكو عزجم الو 4 ك0

 0 000 ة4ةيفش نع هدد )ا هاب اطخ ف كلذك"

 7 ءانالقلا 0 ءاح ىىح هصرم ءافخا لع باطخ ل

 م كرا 0 روتك دا: موحرملا ترقق سطس

 ىلع م ارهالا ةدد 0 مجرتملا أهم ثعل ن5 |١ ةعدارلا ةلاسرلا

 0 رك 0 نشك نأ ضو تدرس

 0_0 00 0 00 فظن اكتر

 : هيض كلكو م1 ا 6 مارهالا قددعل بكا دعف



 : هصلن م ةيلئاع ةبصوصخ ننام

 00 )» اكيدحاب 1 لس 1 هني كف َّى هع ((

 571 لاخ لك لعاهكلو ) ةزهازلا ةيهازا ةندلا

 1 ةيلهأ 500 00 5 اللا رسوم نم ا ىرال

 اا كالا لك ست ةطاخ اننوكعو' .:لغأ كلف

 اهدالمل ددؤسو زع 00 سوفنلا هيل اوبصت املك

 فر نا ريكا دعا تقلع دقاو اهيدادخلاو اع نطوو

 ان ديرب ا لك نمر نيتعص نع بتيسم ا:ه موعلا

 دامعالاو . عالطإلا بح اهو . ىترلا لس ىلا اهسفنإ قا

 اوروا 2 مومعلا لعو انه نسال لاك نسا لع

 00011 نيدسم ةنبطلا راما نع راب لل نوكسي

 نأ كن سلا خالا اما ىعم هللا لسف 5 (دحو دح نمو )

 نك 0 لع 5000 ل رحم دروع 25 اندالب ف : هدا بصل

 مظنتو هتأرامم ر ذل ضراعم ماعال مدقن قىح دحمو ةيهافر

 ريدق عى لع هللا نا 3 ه.يدهاشامقوف انا 315:

 ه2 تسيِدَمَف مارهالا ةديرج ًارقت نا كوجرأ ماتلما تو



 داجشالا ايا رضت نصوتالا نما ومس زيتا ادم 1

 اذه نع لصف دق هنا سسحيف فناج لك نم ةرهازلا ةليمجا

 ىلع رداقب تسلو ءاهمو لامج هلكر خا ماع ىلا لقت و ملاعلا

 نام الا ىه اهماف فصولا لام ةيسدتنسلا ةعقبلا هذه فصو

 تك غلبما اذه غولي ىل ىناو ناقتالا قوق وأ

 نابحسءاشنالا ميدب يف
 اهماظن نسحو امتافص ىف فاتخم الف ربلكا ةباغ امأو

 ةيكيجابلا اينولوب ةباغاهنا لّقف تئش نا لب اينولوب ةباغ نع
 ' اهفاظنب قوفت اهرخص ىلع ةمصاعلا هذه نا لوقلاةاغو

 مالسلاو ةيروأ ريغو ةيروأ مصاوملا عيمج املاجو

 انك هيلو ”؟ ْف ليكدر

 « لماك ئطصم
 دع

 دع د

 الملا 5 انك هللا همر يلا كل ءانخاللا 1 3

 هئامْسأ نم قيفشس يل كال
 ركذو ميلسنلاو ةيحتلا دعب باتكلا اذه ىف لاق دقو

 اذ



 موتا ندانلاو ةفاتخلا ردت م كلذ ريغ اهو ةيج

 ها عال كور 5-0

 هتاالاو حامرلاو مفادملا نه هيو ةحاسالا فحتمو

 ةد دعوا لاتملا سومان 'علع لوقدلملا هن: كمانم هللا تارملا

 ناكمو نامز لك يف

 قا كو اد ىلا ة رثككف ةتذلا تانك امو

 اللا هكا ئانكا قناك اذا سعال :ءانلا: ةدع

 مالا نيب ترهتشا دقف اهاوس سنانك نم ٍظعأو مفرأ
 ادئار اسع نددلاب ايلهأ كنيبح امل ةرواحلا ةرضاعملا

 000 ل ري ينم لافرق هل ددلاو

 0 انا و هولا نك و رسما (نكلا اعز
 ينام معي كلملل يارس هيلععضولا ليج ءاو اا رهو

 ( 11 تاون عيرأ ذنم | املكسي مل هنكلو فيصلا لصف

 ماماو اهللع لد ريغص رثأ الا 8 ا
 ككاو 0 كلر ونا ىلوالا دلو زون) لافع يازسلا هده

 هافلاثمت || مام اما ناسن الا فقو ىمو كلملا طيغ لاثمتلا اذه



 اك

 نيذلا لاجرلا ءاظمل ابللغأ مق ةو
 وأ ايئانأ نم اوك ءاوس :ةيكيملبلا دداسلا لراتسسا رن

 درع رهو رولا زم لا نه
 غلب ينوزلح لس هلخادو ليناع عئرأ هندعاق ىلع مفترم
 لاب قنا +3 لاا لص و >ةجرد 50
 0 يذلا رع ةكمللار 61 لاتمتلا اده ديسدمو نك هند

 هيف اونلعأو ١م. ماع ةيكيجابلا ةروثلا لاجر ر اححأ
 هدنالوه نع مدالب لاصقتاو ملالقتسا

 بتكلا نم اهم ةبتكم اهريفل !كةرهازلا ةمصاعلاهذحلو
 فلا < :ةيرتكملا نيو تا ةعرال)

 انحف 0 كنب ديدسلا ددعلا فحاتلا نم ابق
 زيدا رك نمل عماجلا 50 او مدنلا شتلاو دا

 0 ةنند نوص اهملغأ ن 50 و ةثدحلااو ةّمدعلا

 ناقتا

 تاناويملا نم ريبك ددع هيو ىعيبطلا خعراتلا فحتمو

 اهسحت ابلكو ةنجادو ةسرتفمو ةريغدو زك

 تويت



 ا

 رتم 7٠٠٠١ امحاسه ىارمن فاصناالا' ناكمو ةلادعلا ةسه

 ا 211 45 هدف انعو انتداب اهدحتو ابق عافتراو علرم

 ىرهعافترا مظعو هئانب ماك>ا ى دنرف اما, تاكنرفلا نم

 رعاشلا اغروكيل لاثمت هلوأب اس نيميلا ىلع هنم لخادلا
 كاتم م رخآ ملس كايعلا لعو اميطخ نوتسعدو ينانويلا

 دعصي .اهفوسليفو اميطخنورششوينامورلا عراشلا نايبل 9

 عبس معا حشملا ي'رسلا ةحاس ىلا نيملسلا نم دعاصلا

 نيملراو سمحو نيتثامو تاساحال ةصصخم ةعاق نرشعو

 ايلتعاو ءانبو اماقم تاسلملا تاعاق مفرأو | 1 الا

 ضقنلا ةعاقو ةيناثلاو ىلو الا فانكتسالا ةعاق ع 00 0

 راثث ا دمع ةديرف ل نرتلا هع نال ودا كاسيو ,الاو

 ريثع مساتلا نر علا ىف ةعانصلا |! تاناركا نم ةناا كدا اكحلب

 1 هندلا جراخ عوضوم ام ماع لظف كك

 زاثءالا ظعأ نع ناقتالا ف فلتخال وهو نول ةحاس

 فصن اهمامتا ىلع اليلد ١م ماع ةموكسحلا هتماقا ةميسملا

 ا خ لينو املالفتسا نم لوالا نرملا



 هنيدملا نم هعقوم

 كلملا ئارس ايها ددملاة نك هيف ناد

 ةلاح ىلع اهؤانب لدد ناتلباّمتم اهو ةظفاحلا رادو ةعدقلا

 ةماع ةعاق ةظفاحلا راددو ىلعسولا روصعلا يف ةعانصلاو ءانبلا

 لاكع قالورلاو ةماسملا نم جاوزلل رخو طوٌملا ءانب نم

 ةلاؤنيلا ياسو ةصررلا 5 21 هرج د0

 00-5 ماع ضر

 يف انااا نم اها نعاه اه نا
 لك نم اهللع دراوتت ةنيدملا نم عراش ربك أو عقوم نسحأ
 ةرسامسلاو راحتلا نم فولالا مقص

 حرشو اهفصو نع زجاع يملق ناف ةلادعلا يارس امأو
 دمفلا نم اه. ةييلاغ ةمحض فارس ىف اهناك و 01

 هددع لعب الام ةديدبلا تاعاقلاو ةحيسفلا كلاسملاو هفهاشلا

 لم نا ا ةيااودبه ناش د يلمعأ نم الا ظ

 اذامو زاكفالا ريختر راظنالا لستار الا
 عضومو مارتحالاو لالإاربظم ىهىارس نع كل نق
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 يانظر صاير نم اب هايل | اهولع ف حطانت ءامث اهراث
 طاوطخل ىرخلا ىلا: قرقلا نمو: كيوتل ىلا لادشلا نم

 ةنيدم يبف ةامجابو ىاومارتلا تابرعو ةيديدملا 3
 مكانا باري هل ارباب ىف هيفا شاع ف ةعيد
 نركسو انك رج ءودها الول رزاب نم ةمطقا ما ىف اهار نا

 منال 1 يف امراجب احب

 نبتزيمتم نيتابدم نإ 0 ناسف ىلإ مقتل ىهو

 هدا تمير. ايفو ةعدقلا وأ ةضفحتلا ةيدلا لوالا
 تدان نك ام انو ةكدطا وأ ةيلاعلا ةيناثلاو ةعاتصلاو

 ا 0 ءاعالا ءاسو نينطاوملا راك لزاتمو ةفئرشلا

 عبمجو باونلاو حويشلا سل < هفلخو ناتيمسف هن ليمج 00

 مات الا ةكح ىهو) كللا ىارس هنماماو تاراظنلا
 فلخ ناتديشملا نونفلاو مولسلا مم ىارسو ( ةعانصلا

 (نوووداورفودوج)لاثعا 0 اناا ال حلل

 لاثمتلا اذه ماماو هيبيلصلا بو 0 و در فدعا

 نحل انتماقا ةدم انل الزم هان رتخا ىذلا ( وفدبلا ) قدنف
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 ماتلا انا امتهو َىَح 00 كنع كش ثعس يلا يهم

 ماع ندنل ةنيدع دقع رعؤم ىضتفع كلذو ةلماكلا ةيرلاو

 لودلا يب ةكيضالا ةلودلا رجم رط نيل اع

 سلع 7 ًاماظن لودلا ماك تحبصأث يحبروتسدةيب وروالا

 ابتهحوو ةلادعلا أهسأرن همظتنم ك اخو باو ساو خويش

 كفاضن لاو نللا

 نويكيجابلا ًادتبا يظعلا رفظلا اذه اهل مت نأ موب نمو
 قلد مه مث دقو مهسوفت يرعاك مدل

 رطاوملا ة رسم و رظ ا ونلاةرق مهن 1 نمهن ١ دم 0020

 دعلف متاح ر طخو مهتمصأع سكوير 1 0 ذلا ا و

 0 ريكو اهمظعلع زيراب غابمقنورلا ن ٠«سحو ةفاظنلا نم تغلب

 ابلهأ امس كلذلو لاب او نما اتالم ناهد دو

 زيرأب تنب وأ ىرغصلا زيراب امرباز نلْغأَو

 كاماس تا ىريكلا يصلنا تك ا
 ةفسح ةيضاع أمم انيأرف لايف ماركا قم لضاف ىعمو

 ةليمج اهلك أسم عافترالا ةطسوتم ابعراوش ةحيسف ةرايزلاب



 تت 3و 90

 عا اهمدخم نيفرتعملا ريا هل كلل و ضاخخلا ةمدقعيف

 عارتخالا و

 سدقأ 0 2 دعي "سسل رغلل م نا تيرا فاو

 تمدخو 0 نم ا رف مم رص املاطاف 0

 م1 م يذلا رضاملا نرّملا اذه يفو ةيلاخلا نورقلا يف ممدالب

 "دعو ةاودسم ةلود نحل تاكد يح هه وثالثا ةنسلا

 اا ار حال رمل قماح ار ناادمب اجا ذنب هب اق ةمطنم

 اع فورا طا رع اا ىلع !١ هذ لل ةدان تكاع

 ا( 2 كانط اقم تاوكو نقل سالو نين واتم رملاو

 ةعضاخ تماذو 7١م5 ةرو دعن اسنرفل تداع منمزلا 00

 اممضو اماه هئس انيف ةاكهامم 3 اماضف 2 اماطاسل

 "0 1! نا دو اردل انف ارجو 01 اهكحم ةديالومل

 هداقر قيمحوهمو ليوط دعب دسالا موش ا ماع تماق

 0 لا اهقوهحو ان 0 ةيلاطم اهماكح ةماظلا ! ىلع ترا

 ظ ه1 ا انو دريل ياا
4 2 6 2 58 

 كت ادنسلاو ىوملا دضعلا اسلارق نم دئدنع تار دقو
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 2 لمعت تل ةديدعلا نمسلا ىس ص امتطاوشو ةعانصلاو

 و نسملاب ابعئاضل نم ما قرا دالنلا ىلا

 زات لب ةليمج تامامح تاذ ةبرحبلا دالبلا ا ىهو

 فرصصلا لصف قى اهم كر ىلا 1 تامامحل انعيمج نك

 5 ءاينع لاو ن.رسوملا ران 1 ءارصالاو كك ءلملا مظع م

 قاشنتسا يف ابحو ةليأعا اهرظانم ةدهاشمو ابهايع 7 ظ
 نم لآل هبالس وهف ءاحيفلا هلا اهضانر ىف ضورتلاو اهئاوه

 دلو ويل يقع دقو يندد ءاقأو لح نم لمعل هب داخ اهراز 0

 ىف ناتكلا خلاب ارصق انف ىف قالا اكان ب١
 هاسح>و ةهعصو ناساو ههصو

 قالخالا ةنامد ية دالبلا 110 3 ا مل دقو

 مبلعجو ةيبوروالا مالا 0 نع مزيم نايم عابطلا ةعادوو
 عرابدل ر الا نور زد اق ميجا نيب نيم 0

 لوط اا :سح هعفدد ّىح ةمأر 51د حلاب و
 مكتب مو مهر .رشاععو م سايس او مدالب نا ةضانرلا

 5 امح نييواسنر هلا لوبحو هبواسل رفل | ةئللا مث 511



 اه.ددع يف هئلاثلا ةلاّسرلا مارهالا ترشن ىتح رخ اعوبسا

 ةكسلا نم 0 هياو 2 2 ا ا

 اضن ادعو ةروك دلل

 ل اسرلا
 هه

 # اممصاعو اكيحاب ©

 قتربشا ىلا ةريغصلا دالبلا نم ىه اكيجابلا ذالب »

 هيفقلاستت اناديم اهلعج ىذلا ليما ىنار ملا اهمتوع دوجولا

 ةجد نم ملاعلا يف دال لوآت ناك ازإف ةعانصلاو ةراحتلا لاجر

 اا 11 نع نيف دام هنبع انحالبم رغض عم أم ثيح قدا

 | -اموا راجل ىرتملا طفلا ناك: م ترها عا

 ىرجملا حفلاو ا دا لما مش تير ةعلاذ

 00 1 دان او ام الو هتقالات قرولاو

 ![كماوش نيب ةحاسلا ةءرحبلا ةراختلا نفس هن تعدزاام

 انا ويتم دلو هدي الرخا م طاوشو

 ' اسلا ىف قاستلاو ةاراملا لاح .ااخادفةلمعانو



 لا

 اكادحاو ةراهزا الو هنونخل هلام نمو هن رعم لا ةقرشم

 هتماخخ ىلع لدد هماشي امو كلذ لك ناف ةددعتملا ةعدبلا

 ماركلا ءارقلل ةضورعملا هتمظعو
0 

 ةينابدعت ىلا ةنيدملا هدب هتفا ىذلا مويلا ىف معا

 ةيروبمجا سيئر لتقم الا ضرعملا ريغ رخآ ءىثث ةيؤر زيراب ٠
 لحرلا ايفا ل تمقوو ير قس ةعاس هندهاش قف

 5 اهون ريزاكق شلاوهتب 0 نؤرحملا ءىرلا

 بعضا ةينحو نطول ولا صالخا مد وهو 4م ليسل مدلاو

 ىلع ل الا ماد نا هنأ ىهو د 0 ىل تحنس انهو ةرهاطلا

 مرا درك تر مكمل نرفلا نإ كشالف كارلا

 [كلواضاه دم انيأر ىتلا ملامعأل :الاعغو نيب وصوقلا مئاظفل

 مالسلاو ابجاتت نوكك اذام ىردن

 »ب لما احرص 1 هيك وياو لح ف لوبل
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 سامو." تاحعالاو لالخالاب نيئابطا فرك نا 7

 دك انليماةينالا لاما هدي شالا ب 0



 «لكلو تابريلا رجم ةقيقح الامأ رئارلا اسم بتمام
 ءأب ركل لعفب ريسن

 اهلخد ىتم ةينادوس ةيرق ةيديدحلا دكسلا هذه لبو

 001 وسلا | كافضالاو نادوسلا طسوبف كنا تيبج
 ثلد كنكل و ةشاشنو فاا لكك كرلع لس 1 كينان

 ةيواسن رفلاب كملكي مهنم ريثكلا ىرتامدنع شهدنت ىتحاليلق

 مم !قسملع نم امسال 3 ا بجوتس فرطل قطنع اممطنيو

 دا ا دع لعو نيزردلا ندر ىف للا كلذ 6 اويعت
3 

| 

 اردو ةمالإ رق اهمامأو ةيلاتمو ةيموهاد يرخأ ىرق

 ,يرفس ليبق أ ربظلا تقو هيرز نذل هتور ا ١ ىأنأ

 ' دعا دقو نولك ١ نولهالا ناك ثيح نيعاش زراب ىلا

 ناكمةبارغلا نموهو زرالا لك ًااهسال بيجعلا مبلك أ

 راب هدحورك دام نال .رحتلا نع ملقلا في انه ىلا

 فئارغلاو 3 : احعلاب ضئاف :ا| ددرفلا ضرعملا اذه ردق ةفرعل

 ' ها ريكلان ءاضم هو  ليللا ف هلاج, رك اذن تسلو
 )0 ةنلسم: ىلا ةليما ىاومرتلا تانرعالو هرختا لك ةلوأ نم



 ا

 اذكه سانلا مادام ىرشبلا عمتحلا ىف ةراضح الو دوجولا

 رخ الا ضعبلا مهّضعل سره

 ةهج ىف اروضم نيس ىو ظنا اذنه لفسأ فو

 يرخأ ةهج ىفو هلوح نم هعابتأو هلاجرو هيسرك ىلع اسلاج
 هل لبس 0 يملا ىلابهذت هما ل أر

 نييواسن رفلل

 + ليمج رظنم وهو ايسورلا رصيق سوت رظنم اهئلاثو
 هتئاع ءانعا هانم اة ع جاتلا و 7 ورضسلا بق قرت

 ةلودلا لاجر ءارظع هراوجمو ريكالا سيسقلا هماماو ةيكوللا

 لثم امم ماظن 1 لع هك تسر دنع مدزم قاللاو

 ظ ليثمتلا لاك مسوتتلا اذه

 قايرركلار عتاب اهلك ةراثلا سلا رات هله و
 همام|ىر ثيح ىرشلا ىلا لتا هنا هه ناس الا

 هبكشلا لاك رذملا دبع سام ةيشورابك المو 0

 طيرش نع ةرادع يفد كسلا اناكم اهراوجىئربو

 لايفأ ار ةزيك تاب رعهذعو ةرئاذ لكش لع ديدحلا نم

 دع

0 



 ف ةعوضوم ةرسالاو ةءورضم مايحا ىر هيو ماعلا استر ف

 ىف رطانق ثال'رئازلا ىرب هبناج ىلعو. ةفلتخلا ىضرملاتانرع

 ءابلاو قنورلا ةءاغ

 0 كان نال ند لل[ يحطم اهوا

 مو نيروصم ىحرأاو ىبتملا ناسنالا ىرب هبو نيعبسلا

 هل يدلل لق اعرو قرحرلا نولتنت, موقلاو نوديدع

 كات عا لك نيف عع اع ةودقمبا اناظ هنننج نما ىذللا

 ةنايالا عب

 هتلاستلا ةريبشلا ةعقاولا ىهو اجد ةعقاو رظنم اهناثو

 0 رن درهادلو ني داس لا راجنأ ءامدلا اه
 قو ديدلا ىر امو ( نك اروق ) تيحلا :كلادناتا

 قح مممامأ 9س لك ىلع نومجم اهم لضأ لإ شوحولاك

 نووواسنرفلاو توا نوفاخت الورانلا نوبهرال مفادملا ىلع

 ام لكف للا طل باسط نين وسام ال هيمادا

 نعاشلا نأ كس 2 تاهإا لكن م ل م مدلاو م

 ا( ةنيردم ذل ناد. لاك ف ها نا دال رظنلا اذهل



0 

 2 ا 0

 مبناجيو نوسلاج برعلا اهب ةبيرع مايخ اهراوجتو

 ءارحصلا ىف مهنأك لاججلا
 يف اهنرز ةيسنوت صقر ةوهق ىرت سنوت ىارس ماماو

 نيود لك الا أممف 1 مش ليللا

 نمو نيكتوتلا مانالا قار ةيلولا فانا و

 ةمخضلا ةلبقلا روض اهلاع موسرم دج ةايخج ءارمت ىارش

 ةقلخلا عيطقت 8 اريك نوفاتخم 4 مهو ) نييمانالا نم اهسارحو

 نيملا ةيج ىف يارملا هةط / زادها و( نانعلا

 نسح سيترتإ ةضورع٠ جاعلا عاوناو بوبحلاو تاجوسنملا

 تافلؤلا كل ةمءاملا ةيبراتسالا هكا طب 07

 1 امراز نم تدفتسا دقو تارمعتسملا ةفلعتما ريراعتلاو

 عاونأ نم هز موبمكلا ضرعم ىرب لامثلاةهج ىو . دئاوف

 ةاجأو جاعلاو ةحاسالاو ةئابصلا بشخو ناخدلاو ريرحلا

 زاكش الا وايت ىف دريو زاظالا نعهدبام ةليقا

 ءانن ذا لح دحر نيكي وتلا مانالا ضار اسسلا



 او هب رمل ةحلسالا لع ىونغو ةضقلا ةنغوتتلا

 ا اي ىاادلا هدليهو . ةيملا 0 هدأ ةقريفلا

 نينلاسلا رئازملا ماك دسحأ ( شاب ىنطصم ) يارس لاثم
 فيصلا نمر قنا 00 املا مك املاو

 دقو و رئازملا نم سرملا ت ا ل

 جيرفالل اندلعت اا 0 م

 مهكر ثو منقم ريغ ةقيقملا 10 ميم الملا ىف

 ل

 ا رثازأا ضعب ابق 2 ارسلا راوجمو

 ةنرااز 2 هع وتتم ءانشاو

 يهو ةريغصلا تارمعتسملا ىارس ىارسلا هذه لبو

 ادا رللاو انعو و وكل او نادوسلات اني ا

 | 1! ايفام لك لب نك ذلا قحتسي متيم قت اهل نانو

 ايدل ةدورعلاك ةنادوس

 ةليمج لكشلا ةيبرع ىهو سنو: ىارس اهدعل كل

 ١ مالا ماضو 1 رظاا ةناغ ىف ةنذأم اهناب راوجت مضولا



 كعللاب نانا ل قم تعاس داب ىلع كس او كر
 امانا فحو لشفلا بيسلا تبيرغلا ةينعا هدو يي

 لوقأ اهدارفأ نيب راهنلاو ليللا مايقب مئاقل اع محتمل

 ةبؤردنع يلزحو 0 ركل ءىراقلا لعل ج0

 الج كا هنم ا تيك ناو يراعتسالا نضع ا

 ةرايرلاو ةؤرللب انتم د1
 قرشلا ءابآو هور نوعرتي اسرق نأ تاب
 ءانبأأ مم هس الثلا تكراخا اذا فحم هاف هيلا
 ةعرجوتنلا نا ورب مهف عيفسأ اوم زح ف ف
 مايالاو تاعاسلا تيقبام قب اعنا راتسالا فو رش ل

 هتمافنو هتماسج ماما انفقو ئدلا راهجس »نسر

 هتؤر رئازلا ىلع لبسي ثيحن دحاو عراش ىلع عوضوم
 ازا فارسسف ىرام ل ري كالا معلا نودد

 لمتشت ةفيدبلا ةيقرشلا اهنايهو ليما يبرعلا ابلكشلا ىهو

 راملاو ةطسالاو دولملاو ماخرلاو فوصلا عاونأ ىلع
 ناعشألا» رم دالبلا هده ام لعو <11 8

 00 ظ



 هك 28 ٠,/

 عمشلا نم ةعونصمروصلا ةمبرالا رظانملا هذه لك

 ااا تاكل سرع مارملا اذنغ ناغو ءانويكلا»ءاكلأ

 2 ير كاةعار ل ل

 ال1011 0٠ هادسون تاقولخلا نئارك نم روت انيلع
 000 ديالا نم د ردصلا ضراملا هده احب انتو

 ةفلتع تاراطقلاو يد.دحلا طبرشلاىرت هنو ةيديدخلاككسلا

 الر هك رح كلم ىرجملاا محفلا ضرعم كلذكو

 ,سفنلا بعتي هتكلوهنطاب ىف لوزتلا ريو ةيمهالا ةباغ ىف هناف

 هل ل دن رح ص راعم ضرانملا هده زغ دجوتو

 اميه مدعلو تقولا 0 اهرزأ ل ةعماجلا ةبقلا

 آل ال را سمالالا ندرعلا ىلا ناآلا امقلو

 000 دالا ضردلا اديه ةراثو دنع اسنرق ءاحب ال قح
 مدالبل مهتبع تدادزا نا ورغالو مهناطوأب عرافت اورهظي

 موق ةفيمح هيف دوري مهن مما رمعتسمو مبك المآ ةيؤرب 'ء

 دنع قرشلل قى هنا مم مارصن مظعو مماحوتف 0

 | ةلموق تدنيو هناطوأو هدالب كس نأ ضرعملا اذه ةرايز



 ظ

 5 0 اند

 ني ما تاق ةلججو م

 (اراك الرا ضر اهمهأ ةج ءاذخا تأ ر ةبقلا فلخو

 ديلا بحاص وبف هر ةلا عرت# وه اذه راكاجو

 لوا ىف ربازلا هارب ممجحأ ملاع لا ىلع لب نورا هس دم ل

 رظنم ىهاربو هعارتخا دا ناسحتب لدشرتل رظنم

 هنطو نع 5 لت ىدلا هنا تدني ةيلرك لك لا > نان

 ىف.هءاقلاو هلتق ديرت عانصلاو اهتاونفإر تلات طل

 ياخ نسل زم ممرح حلا ةلا عار هال نحل

 ميو ةراحا ابهر مصل رح ا خضعبلاو هيلع ضاق ا

 د ديرب هل قيدص ميجا فلخو اهرجن# هنعط ديرب تنب

 نأ نم ساسللا داصتق دا ءالغ كررت تش اع ميدل ناب نم

 كدا ءادعأ عانصلا ناو عانصلا ددع ليلقت عارتخالا

 ةريغصلا ةترحتح ىافقاو راك اح ىرت ريخا رظنم قو

 ”ىدس اس رق ديفذ دح ) زيبشلا ىل راك رازال لصتسي ةريثملا

 لاجر نا ىلع. نهرب انمم ( ةيرومتجا ءاسؤر دنحأ ولوك

 مارتحالاو ةلجنتلا عوتموم اعاد م عارتخالاو ةعانصلا



 ا( 00 ذأ رع نور اندم نا كييللا «ىراقلا لع
 اا نأ 0 نأ ليزا ل كلذاف ةءررخلا كا حو سنع

 اللا دلا لق ربل ةعومم قب تاما وه ضرعلا

 ضرعم هيلو . تاليحتسملا نم رخآ ضرعميف هريظن دو>و

 اا تاروالا رمق ةعاضلا لطرف اماتاعتمو سناللا

 كو ا "0

 0 او دبنقا 0 ردا 00 0 ضرع

 مآ 1 رد ةفاعلا باكيا ”نشرتق نداسلا يح

 0 ص رعم ريطمتلا 0 ةيد خالل 0 ثان يللا ص ف
1 

 / ا لا لدا همم ةكوملا ضرافلا نه هده

 007 ل اطل اجا نا تاكو
 ةنيدم ةيمهأ ةقيقح ىرن هناف در ا نعل ةوابو دنع مدس ال

 ”0ةريعغو اسملاو انلاطلا ندم قوفت اا 0 نويل

 امنالاو ةليمْا ةعنصلا هذه نيدرفنملا اهعاتصن رب رملا ةعانص

 لح ديفلا جراخو نا كيلا نم أهريغ 8 دحو هل يلا ا



 هسا

 اريبكلا جاترا اذه ام: ريكلا والا و5. امها
 0 ع

 مظعلا ةرثطا ةكاور ءارو نم يذلا عنصلا نعتملا مقربلا

 0 هلا دلا كدر الا ةديطلا ذل هيلاعلا ةيفلا هَدْهاَم

 ةدبحو اهلامح ف هدد رق ةبق . كاست لا دب ةزدتفم

 فارغ رغلاو عئادبلا تاّضورعملا نم توح امللالح قى

 انف نول هدم +تفتلف ىاجعلاو تازحعملا ىلع تلمتشاو

 لعب ا ا زيراب ن" ه سفانت تا ّقلا

 نع ىبلق ردعل يتلا تاب هل ن< هَ 0 انا ىرمعلو

 اهردق ىح اهريدعتو اهمح انفو

 ر اود 90 اهلك عسأو ابطيع هرب اد ةيفلا هددها

 ' ةليمج ةيقسف اهطسوف ىسانتلا لك اينما ع.ةبسانت» ةيزاوتم

 ةبقلا غا رف فصن ىلا لصي هدييشت نس ًادومجاه: زك سم عفت ب

 ضرعم اهم مسق لك ىف امسق رشع ةتس ىلا مسقنت ىهو

 ليصفتلا نيكرات ضراعملا هذه ركّذب انه ينتكك هناذب ماق

 رخآ تقول
 نحن الو نسا صرعم ل كر ضراعملا لوا



 واببلا لع 6 ا

 ةسابنلا ةويدملا صرعم سرخخاو يمعل || صر يم ع

 بطلاةسردمو ةعارزلا ةسردم ضرع نويل 0 سرد

 ا815ك - ضراعملا هد نا العلا ةراحتلا د 0

 ىرتف غلب نسحأ لاما ن. غلابلا زيينتراملا ةسردم ضرعع

 واسلاح فبسانتلا ةناغ َّى تش نم ا هياهج يدحاب

 ملع هيقليام اهماع نويتكي تاساركلاهديبو ا

 ضامحالا كافر مضح ةدمالت ير ا ةهد فو داتا

 ام كلذ 0 ا'يبظحالب ايميكلا 1 يدع كارادلاو

 0 ءلاو 0 0 اموعن رازلا

 هدا رتاكاو هيربلل 7 هفلخو مهم ريهاشملا روص

 001 ةريكلا ةقلا اما ا 1 كن ير ندلا رعد

 سانحالاو ا ةفلتخملا ةيقيقملا تاّصو رعملا ىلع اهظان ىف

 ةعانصلل ا اعنص اهم يرب هنهحو رب 1



 ب !آا/لن

 ةيسردملا تاعونصلا ضرعم هيفق زيراب ةنيدم مسق امأ
 ىلا ةيبطلا تال الاو ددعلا ةلمح نمو ةيسارالا كدت
 0 ام رك لع فل اج عمشلا 0 اهرا وج

 كنور دقو .ةكش اليو هن يف وهو ايح رئازلا هبسحل

 تبسل ةعاّقلا لخاد يدحو تنكو حابصلا ف ضرعلا اذه
 ةعاملاب اك ترانا دعل ناكر ناكملل ا لجزا اذه

 انف نيش هم مدقتأ تدل رح دس 5 هنأ 1

 ةيواسنرثلا هتلأسف ةراوجم ترص يح ايلطم كر 00
 ا يدي هتسماف سجن 00 0 ف راوزلا ددغع طضوتف نك

 رثف 58 هاش وه اعاو يحب 0 4 57 كك 0 0 ا

3 0 

 نامل نم ةعاس ةدم

 ضرما أمام نسحافزورلارموذويل 4 كب 0 امو

 ىلع نتعلا ةليطلا نوسفلا ةسرادم نطرسمو نس
 مهحاولأو مهمراعت بتكنم هيف اب سركلاو يمعلا ةسردم ظ

 رخاو نتكي ىمحأ باش لاثي ىرت انهو اف توا



 فل ط وه ميظع 2 م قير ّط ام ادعس امج | 1 ع

 نيبناخلا 0 قح هيف اتامراو لا ثم االو نيميلا ص رعم

 تام هما : 4 5-5 4 500 كك ء

 قةمسقة شق ى 07 طس 0 هقلتخم 0 و ةعدلا سم 0 |

 ديصفلا تنب 0 ه هم 0 هبق 0 ا(ىر 00 ليج 400

 0 الار د انام تدل درصتلا ص رغلا ي ّ 5

 ارا لع امو اننيع لع اهو اهلا لوصولا لبق رظننا

 تاعونصمهن ريعص ينابايو ىقاص ص رعم هنام ماق نيميلا نم

 00 عدا نمااندالا قادم ور اندوع ام نابايلاو نيملا
 .نييطاختم ن 0 ا الهال ةروصملا ة هعل ديلا نق وفنلا 0

 نعلق ا ادن نم كلذ هءاشب : أمو نيهزتتم

 روصلاو 2 ا - رعم هداحو

 ةدحاو ةرم 4 قطاع اهيؤر راو 0 ع ءاشللا لا

 ِء

 « ىس ماركس 9 لاتعد هيبح ا لع نم هرظنم ةدهاشدمو

 تورأا رو نوبل ة هس دمو زيراب 3 دم 2 أمو 5
 0 او



 ةنيدملل ةروا2 ةّقيدح ىف عوضوم اذه نويل ضرعم

 اهومسي ةل.يج ةريحن ابطسو يفو نويل ناكس هزتتم ةداع يه

 ى باف ةريغص رزج اهف ( بهذلا سأر ) رود تبتلا ةريح

 هديه تءاح ان ةيلك كدا مضو دقو نسحلاو ةجهلا

 ةقبدملا ةده اهنأ 6 تحب تّراصف هطسو ىف ةريحإلا

 5 ا 3 1 هاب ا ةناما نان لا ل 0

 لبق حن امل ينارلا نأ ثيحم امبمنص نقتأ نيدومع نم
 ير بالا راوعو نام ةيضالا نم( 2

 نيذلا م هنيدم ةياع يذلا ( تور را 0 ميقأ هات

 نيعبسلا برح يف ناطوالا نع عافدلا اونسحأ

 همامأ ىرب مظعلا بابلا اذه نم رئازلا لخد ىتمو
 مآ اعشتم اعراش هراسن'لعو ةديدع اليس هني لعد 00

 ةيحامأو لودلا يراحتلا صانصلا ضرس هس

 5 طرعملا انف لامشلا

 لامثلا ضرعم ةرايزهن رابزعبلل نيم اضرعمالوأرزنلو

 لغىاربابلا ةماخوو ةزيحبلا همامأ ناسالا لد



 و قرشأام اذا تح ةليللا هيف تيضَمَف اريبك اغلبم مضولا

 حم ندا راطملا ىلع لك فاش اممو ةطملا كك ا

 000 را ل1 لودلا ضرعلا دك ع نويل ةكدم اذصاَ

 تثملو ةعمجأ 2 ربَظ لعل هنن اثل اةعالا َّى املصو ه لق و

 3 : 3 : 0 ١
 ة نم دحام ا 2 امو امق

 : 3: 1 ا 2 د

 ِِء

 20 امانأ اهاك اهسلع ءفوقو ةوال باكا َْ 1 ا

 ا هيقءىش ل اك دنر ملا ضرعملا اده نم ىنبحت | دقو

 1 ةيحو قاس ةعصإ ق ع هاك هتءار لبام داعتنا يل

 ريوصتو ىتحايس ىف ةباتكلا ى لا لل ا ااعو

 0 ل لك رطل ل كلا ءااملاىلا ناعلا ها ام
 3 ا تل د ا ا | 5-34 32 7

 ع 3 3

 هذه ىلاسر ضصصخاّنأ تاراهمر ملا ةزاضملا

 ا” 1 املا نآل زاعالا تاب سربلل لع ملكت



 تايلحع 2 0 0 أبن 0 0 هدد رج ا دقو

 46 هيض هيلو ءاعنرالا موب ى رداصلا ؛ةالد اهددع

 2 هصن ادهو

8 0 3 : 
 قطصم عرابلا بيدالا هرم م ريراب 3 انءاح 0

 قاتل كا مما دق هكر هدد رج بحاص لماك ىدنفا

 5 رسل و هدام>او 0 0 هأب حاجب ا معف

 « هل دمملا ما 300 ف هلا

 5ةا/خو ا 0 ف 0 8 اده يف ةتحايس

 ابصن ادهو ةروا دلل ةئسلا نم هياو:*١و ١-٠ :يف نيرداصلا

 20 تلامسرأ)

 3 كويل ضرعم 1س

 نأ دع يرسل اسم ةفئدسلا ةنضافلا هده تنحل ا

 ءانلا نق تكور تيم ةيمطا )سلس ىف ا

 ندسحو قاور لا نم مل 1 ُّى ةحارلا تبلطو كضتلاَو



 ل آله د

١ : 0 
 نم 1 تحصأا يا لع لدي م

 اتماست ( هيل 0 ولو ) هدد رح ةرخاملل تنلاؤ ع ها

 تالماك ماي ا هيك اندقو ةتاسلا دنا كا هملاطم م نَغ
 3 5 ٠ .٠

 )»ع 1 لاس أهم ىرذد الف اهرس أ ار رامخا نع

 ؟ىكو ةئس ويلو ه َّق ديورخلا ةرخآس نا

 ( لماك ىنطصم )
 هسردلا هدب رح م ا

 هب لوبحعل ارق حا 1 ىح ةلاسرلا هده ترشنام

 هدالبل موي 2 ل 0

 مار هالا ةددرج فرت 31 لك 6 رظعأب

 ةوقو قدصلا حورو ةايملا ىنعم اهف ىتلا هلئاسر | فرع

 ناطور ةمايشلا

 ةنسلا ناحتما يف ١85 ةنس هيلو ١4 يف هللا همحر حج
 ا افارغلت هنم انءاج دقو قوقألا ةسردع ةيناثلا

 فلا

 دا ههنا تال انف تا اعلان دمك حاجتنا / ان



 مسلسل مدل

 ءاس راما ان اراب ءاتتلملا هلو

 حض ءاوشا لدسف جلا كاان ام

 رطل 0 أس جوملا يدع ءامسلاو وملا

 ( ويسافين و ) زاغفو :رم هتحيص يف انررص انسحو افطل

 اندسراسر ل د ءطاوش ا دهاشو

 مو لامخلا ةعيدبلا || اسنرف ءيطاوش مام نانا عسب

 تناك مار 0 م هر

 تاغيملا تاذ ءابملاو لاما ضرأ اهانفرع تلا ةتباثلا هل

 ةدددعلا نساحلاو ةمحا ةيعيبط

 انيأر امو رحبلا ىلع 1 اركلا | ءارقلل ابمدقت ةلج هده

 0 00 قم هنف انيلمد نك و 2 ١ و سول نم هيف

 نئسلاو ةفلخملا وزال ةديهافسو تكلا 2

 انم ةيرقم لع اروع تناك ىلا ةعوزملا

 نبجأ نم ناساف يضرم سلا نو

 ءامنصلا مايأ يف حايسلا تربم ىتلا رظانملا

 قايتشا لك قوفي وهف دئارجلاةءارقل ميملجا قايتشا 0



 كت و دال نأ كمذلو

 نا ل نير ةداع انك أس مكر ماد دقو

 دقوديعسلا مويلا اذه لبق هتؤر نظن ل لا

 "000 ااالاما ء طاوم نارأ نادم ىبملا هليل جوت

 راو تاع رطل هم انت كح( رخو

 101 ةلل دما نانا اطقم نات دام ةا 0

 نم امهيلع ناسورع امهناك اليل را || هارب (ويجر ) ةنيدمو

 انربظ دقو نيئارلا رهيو نيرظانلا جمب ام ىلحلاو للملا

 امبنم مطسن لامجاو نسحلا ىف ناسفانتتو لالخلا نارطاشنت

 ءامسلا ىف ةرهازلا موجنلاك وأ عصرألا ردلك ىهو راوالا

 ابهف اتناك ةلماك ةعاس امه ورب رظنلا انعتم نا دعب اهانكر

 عيدبلا امممسحو ديرفلا اللا باجعالا عوضوم

 ١ اندهاسو هسمأ نيفاثت ماق هن اكف ملارلا مويلا امأو

 ' 1 ان ءانا نمل حبصاف اللاج اج لظعأو ادا نك لا

 0 | رح دن نأ نواز انطق طخ و رع راع انبس

 مدقتمال لضفلاف ةفايضلا يف نسحأو ماركأالا ىف غلاب امهم



 ءالإ ىراحم يمنا نا احلا 1 0 رالا مسنملا

 0 لضافأ هيمسي اك)
 راجلا بم( نيرامإلا ر ريشلا ا هع

 الف ناسنالا هحو نم نيعلاك اههجو نم اا

 نركب ذاب اوس نس نع طرا شالا
 اهرك او هينعا راحلا ظعأ هنال يطعلاةلهال هس

 ويف نايسالا 2 لع ءاضيلا ىداالا سس
 ندئيتلا و رش ا ةراضصطاو 6 دئاقو ةراجتلا دئار

 بسح اهراتخم ىتلا نادلبلل ةرضنلا امرك ءادهاب مركت ىذلا

 ةريغو طاشن نم 0 دا 0 دنع ىرب ام“

 سلا اهنا نمسا ل

 انيطو لع, ىضغ نييكتلاكلملاو ةوتلاحاص تارا

 مح ع / و لدعم هتان فرتعي ف الي وط 5 1 دعلا

 ديعتو ةقداضلا ةئدلاو .ةيتلاةيرط اا سا

 ماقلاو ريبكلا دعا نم تاتوالا فلاس ىف تش ١
 انداختاب هيواديكف راتعالا نيس ءاذلاءانل رطل سا ا



 را

 ا هه لح ها دقو ا اهرا رمحاو دوما اهددر

 در ةيك ١ مو هتلماعم ىف انوؤر هذا دو. قا اصلخ قال مويلا

 مويلا 53 دا لي دما هيلع هان دمى ذلا هفطل هللا

 وحص هجر ء ءاخر فطاوعلا ليمح اب .اجسلا مركرب طق ةلاخإ

 ا ديدش نم هانقال ام ا داك هوأم 00 هوح

 ايصنلا حطو
 35 | ٠

 قئالخ تربظانيلعىربك ةمعن هدمت ىذلامويلا اذهىفو

 ةرشبتسم ةسن ١ ابلكو مونلا فرغ يف راودلا اهافخا ناك

 ةحيصولوالا مويلاركدىوس اهردكب ءىث ال ةنئمطم ةنما

 ان ةتلاسأ نأ مسرم درف كا ىنعم زر ادنصو قاتلا

 0 تدعم ىحم ديدش نر

 0 1 لئاحلا را للم ناك ماسر لع لبلد

 هثعل ال ةافرلا ةانتع َّق لخدب تاق نتا و تائدق

 اال اذ لالج ةعيتح ناسلاالا ىرن انهو. احلا الو هللا



 ل

 ءام الا ىرت الف ءامسلا وح ةرخابلاب دعصي ماد 0 تالكحللا

 ناكسسلا لك نعدا يحن ءايسالا ىرب الفاعالا رحت ا ل
 نعسرلاو مطسملا ع مهضعب نيقرفثم رمار 0

 3 أمو ىراكس ممماسح 8 نا مونلا فرع قر ل

 مالو مه كارحال نوبئان راودلا راحت ىف يك راكب

 لويعفي

 نم رطش ىفو لوالا مويلا ىف حايسلا بلغأ ةلاح كلت

 ءامسلاو ءاملا ماع الا دوجولا ملاوع نم اهاربال ةيراملاو يناثلا

 اهيعا ثني ةلازدا تدحاو نيا

 ةحوتلا ةعاشلا الاب ديرك ةر رس تروط سا
 2 00 ميدتسملا جلثلاب

 صلال تلا نم 1 أك ةيبهذلا سمشلا ةعشإ هلغ

 0 اورو ةرزجلا هديه ال تذل

 ىلع اهراوجم رحبلاو رظنلا انلجأو فرطلا اهفانحرسف رك ذلا

 ةمعل لك أ ىلع اهامح ىف نحنو ةنيكس مثأ
 دعل سمشلا كارغ 2 اظاونلا نع تبحتحا 0

0) 



 عسنم دلب ةضاملا 0 ٠ اهتلثم انديع م ىه اذاف انلمت' ىتلا

 قيفرنمناسنالا هيلا جاتحام لك هيف د لا ا غلب

 نازح الادرطيو مومهلا نشب باتكو ا سيلجو قفاوم

 نيبراشلاو نيلك ل 1 را 6 يم ل 0

 حصب 1 زخم نش جا 0 سعتبال تيبمو

 ةمأ اهنكسي نم ىلعو دنوريمجلا ةريزج مسا اهيلع قلطي نا
 نأ ليحتسي ةطلتخم ةمأ اهنأ الا ( ةرخابلا مساب ) دنوريلا
 20و حبلا راود ةطازر ريغ طباورلا نم ةطيار ابطيزت
 0 2 1 اق د اةنيجاا ولج لك ةرحإللا 0 ءانثمعالا

 )رعب تاق ا فر ارويطل لق 0 هي

 نيميلا تاذ تبعل جاومالاب مطالتما رحبلا اذه تطسوت

 نحال ايسليو لافطالاب ةح معرالا نش 0 لايقل تادف

 1 ىلا

 رعبلاةلاح ليفت مطتسأإ اذا مركلا ءىراقلا ينرذعيلو

 ميظع جوملا ديدش ناك دف يناثلا فصن ىفو لوالا مويلا يف

 نم ةظملا فصي مل ناطلسلا ىوق ةكرملا برطضم مرا



 ةهازلا نزاع هدع اكرام كاتو انلومع لص

 تح قنا ىد اشف اعين اسعاد نع ةقانلا 2 ورو

 روصلا نيب نم اهدوجو مدعليو كيمس ءاملا نم باحح

 نووبملا نع اهبدحال ىأ رمان ةيفاو كاك نا د

 عايضو ممدلا بكسل وعدي امم اهءافتخا نا ىرمعا باجح
 ابف اهقارف انيلع زم ناظوا انع نت :اتاغخاو نا

 ليغ نيقاانلاما حتر الاوان اس رضوا راسا

 مهمحأو 0 ىفأ زعا اهس ةايمللا لوط اندصتمو انلاخو

 امك احم الو دالب املداعتال' ىلا تاريخا دالب اندالي ىهاتلا

 اهخانم بيط اهؤاوه يتن اهرب زيزع اهؤام تك راند

 تك اهاهدوز ماع يدر ماع نينحلاو اهانكرت

 ”اخاذ يت نا اهانأو انداص انتو اصلخ داش

 2 اهملا درومت تح انل ةركاذ انيلع ةقوفش اها 10

 ةفاو أمم ة 4معتل اهانرداغ

 نم نيتعاس دس ةزيزعلا نطاولا هذه انع تبجتحا
 مع

 هر أم || "0 قفرطل || انلحأفز قاع نم ةئيفسلا 2-7



 ل
 اهوا نويعلل لج رصف

 قتلا: رعلا نطوم 0 لو

 اهؤانه مج (ءامنلا اخأ ) رصمو

 ردا رك نفاس كاع در

 اا تن الل كلشأو

 نا سلاو ا ردخلا كلش رداغا

 اهؤام ثيغلا لطاه ىراجت ىنيعو

 صلع رسلاو ربلا ف نع انفرد

 000 5 امال اسعرسم ىب
 ظ هل ل ل

 اهؤابنا كيلا قاوشأو مود

 - ليلجو اهرظنم ليم ا ل عدا

 000 | تلو ار داك دنع راصالا فقوتس اهزيظم

 ثيح ىلينلا ءانبأ انراظنأ امسال اهزاغون نم جورملا ةعاس



 مجرتلا بكر ويلوب ؟ نينثثالا موب يفو رغثلا ىف ةلبل
 اعدوو اعد وف ةيرلا د20 اص واس ردا سلا 0

 ةداعسلاو حاجنلاب هل نيعاد

 دخلا

 ةرخالا هداه رط لع وهو هلاسو هللا همحر ا

 53 اهدديح اهرش دلفو مارهالا ةدد رج ىلا اهم ثعل

 ا ادهو 6 د هيلو ١ ىف رداصلا

 لول كارو

 ( رحبلا )

 انيعاؤؤ "عرش اعلا عدوأ

 انه زال 7 اراضفا كول

 ئدنلا نطوم هر ارح 0

 اهْواخس دالبلا م د

 اعنارص ءافصلا هنن ينركحذب

 اهؤافص مت لام آلا ىذ سفن اهب



 كلك ”و الا

 مدل هل لطعو هزار اهتم لك ايفا كمت ةشيانم قرتملا

 مجرتلا نايا ال هل قانا مصاع

 مارب ام لع لع لك ىف ناحتمالا ئدأ داعولا ءاح الو

 أهاطعل ٠ 00 3 0 كلذ قفل رطعأ ةنكلو

 0 ا لالا لعن هن لل هنن 00

 د كة ردم كت نإ الا هك 3 ًاملظ زظ

 ةسردم يف هل نيتبقابلا نيتنسلا ناحتما نضعو 0

 لانيل 14م4 ةنس ىهو م ةنس'ى :ةيسن فلا قوعلسا

 01 ةاورمالا ةنردلا' تداط' هنارقأ لبق قاوتللا ةدايق

 رارضالا نم اهف ام ىلع اهدلع هرقأف ةبنلا هذه هاخأ فشاكو

 ا و م ةيردلا ةدارألا نكلو حم

 هدرا ا نم ةفلك امهم هلمع نع

 موب ةيردنكسالا ىلا هقفارف اسنرف ىلا رفسلا 20

 ”0 ل كانكأ تارخجا 6 هش ويلو لو دجحإلا

 : روطسلا هده بتاكو يحتق حاتفلا دع روتكدلا مود-رملاو

 اما دقو ءاقدصالاو نيبرقالا نم 0



 تالا 585 ا

 هلا انصر د هر ف ًانيرق محل ناك انك هترايزل

 يا دارأ اذا ناعاشلا نت ل

 هيلا مهيذجمو هيف سانلا بحت ةيلع اورو ًافيرش القوا
 نفادعسادل طال نك هنأ هللا همحر ىلع هصق امو

 نح صصملاٍضْشَو ةحسفلا ص رف 8 ءارعل رهو 0

 كدا كفو  داتسالا و ديملتا ني ةتفانماو لادجلا م

 نإ م دسم *لأ ةيراعلا ةليضفلا بحاص 0 ا ل هرضح هه
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 ةيضق رسفيل ( الاح رهزالا عماجلا خيش) ىواونلا ل 0
 نا 1 مدع نم ردتعاف ةيمداسسإلا هعب رثلا اضف نم

 احدا تل ا هلاك دئار أ نه ك4كيذدب نب ع ةلاوحعال

 اكياس تلح نا ةاتسالا قفة ا

 ليف اريثك تتارطل لغتش كارا لاف هيماه 00-0

 ةرذعلا موحرلا هلأسف ًاضاحبم ةساودلا دعب نوكش نأ
 3 رملا ةعباتم ٠ نع نس و

 لزاع مصاعاشاب نسح موحرألا نيبو هنيب تعفو دقو '

 ةسردمل يبومعلا ناحتمالا ليبق ميلس اشاب فيطل موحرملا



 ا 0/1 0

 كنا ىييللا ىلع خيشلا موحرملا هتقو بدأ هل لودي ناكو

 م ةححو ىلا كل رهظبو ديعتلا تاع تاعي ءاكذ تدناوأ

 تح تاج 116 ص كدا م محفتو كشقان نم تا

 رسل طع ىف مروجو بتاع, كولملا لدع نيو اغلا

 لامالا رابكب قلعتلا هيلا سبح امم اذه

 دو 2 لاففلل مامحلا ةداعس ءانأ د تك ا

 اذهف : مار ارتحالا نانثالا لدايتو اهاسق ل

 ةونبلا ةءاجم اذه يف ربكي كاذو ةوالا راقو كاذ ىف ربكي

 1 نم ىلا هفالتخا أ 0 2 مجرتملا م

 الب ا مسلا ناكف ملعتيل 0 ! نم هطخم م ةامسأ ان

 ةلياح 25 وف ا وا دقو . 00 هريغو - أ وه حبصأ

 كلن اا نع ىف راشلو ةعاس رس

 ناكئس قى هيلا لصن, الان سما كيف رك

 مارتحالا نم ع مهم هاعلي نك 1 نمو

 هتبي اودصق لئالق امايأ مهنع باغ اذا ناك هنا لالجالاو



 ف قا كك

 الطور اروع ناصف تقال نيس اا ممرك لمالا مع
 هلو ةيهدم ةحفصو ةرطاع ةريس خكراتلا هل ءلطتخ تقؤاضلخ

 هلك اه: ىرؤشلا سلع ىف نطاولا ةعبصل تاس

 قطوللا هجن كلاذك ردت ايظنلا هس وأ ةريتلا نا

 يذلا قاهوصلا كيا فلطللا يع لسسسالا ىرتاو

 نم: ريغ فرع 6.1 ةزاتسملا هتافص هلك هيلا ذا كل

 د قزارلا دبع اشان نسح موحرألأ مترك مدت

 هب طاتخاوم اعدلا ةديطو ىرعلا ةَقيئوةفرعم اينأا ةيربدم نع

 نبع لع هم مر دال اريك ةيرصا

 لك مهضعب وأ مهلك ل اجرلا ءالؤبم عمتجم ناك. ةرهاب ةينطو

 كاذذل ميما لاح ناسلو ةديدع لئاسم ىف مهشقانيو موب

 . 6 ةديحولا ةيمالسالا ةديرملا تناك يتلا ( ديؤملا ) ةديرج
 ةصماسالا و ءايلكا قد لا نم مظع ناجع كنالا

 لب دادم نم فرحأب ال ةمالا اصم نع ةعفادم ةمدحلا
 ع ع : -

 ىرخا ةراث رون نم فرحابو ةران' ران نمفرحان

 ةيك ةيادكل ىلع ميفرعو هوفرع نيذلا لك هبحأ دقو



 00 6 ا

 ةنسلا ىف وهو ميظعلا عمتج ا 0 ىلا م 0 مضاف

 دوال نم للار إ نق ه0 ارواردم احرف ةرشع ةنماشلا

 00 ا 6 هتك هحافب نو قييقتم الغ كئاوأو ملا

 لغاشلا هلغش كلتو هذه تناكو ثيداحالا رشنبو تالاقملا

 ةداعسك نيبرصملا لضافأ ضعبب موحرملا فرعتو

 1 اك يل اكو لاك ىدلا قوص اشي, ليعابتا

 00 اسزلا نر رتلا ةدانسلا باحمأو دسو ةيعذلا
 ليعامساو ةطلتخلا ةروصنلا ةئكحم ًايضاق ناكىذلا ماس كب
 اس كلب دمت و كاذ قا! .ًايضاق ناك ىدلا ىنيشلا كب
 اتا م كلي دمخو ةلعألا فاشيالا ةكمم ىتاقلا

 ا او( ن الا طولا وم رش نست و) وعملا نانلا ءالكو
 كب دمح لضافلا يبرأ ةرضضحو ريتا كورت ةهامشولا

 ا ل هر الا لاجل راك نم ممريغو ىصولخ

 11 رد لاك عا وقلا ءاسعأ ضم كااذك ىرتتو : ةمآلا

 5 امرا ةجااغ قو لحل تاكو نك ىتنلا قافوصلا كي
 | لأ ىلاع تلقلا ريبك الجر ءانفزعو ديقفلا هقرع < ًاميج



 كب داؤف هقيدصل هيارابز ديقفلا ىلاو ةنسلا هذه .ىق

 عمت ناك ثيح حالسلا قول هدلاو موحرأ | لزتع مياس

 312 سوفنلا يوذ نم 0 ا نىطولا# ف ا 00

 نم 7 0 لإ 0 00 ف ديس هرظاو "3

 وهما ئأا) هن الو ةمظنلا ةيماسلا ايازأاو ةعركسلاتاسحاا

 تبزرح 5 0 دال هَ 6 3 ) 6 اشاب فيطل هل

 مامأ اهتماركو اهتعمس نع مفادنو دالبلا اصل لمعي 0 1 : : أ 34

 5 مظعلا تك 1| نيه ناو ١ فاح انس رهو ةماع ايروا

 د أداعلا ىخاملا و هوفللا كا رهاملا يقاحصلا 1 ناب

 رسم لا هريخ 0 ا وناك مبلكو عرابلا ينواقلاو



 لقعذ 01 0

 ريدل كل [[تاحبمك ا ىلع كف اع ا 3 0

 1 0ك نك انو ناطخلا تلغي لقاعلا نا » : لاقو

 للزلا نم كسف ام عفت ثيحن ةيوق كتداراو دومنلاب

 تنككاذا امأ 0 لذ 0 كاتم ان نم دل نعل
 ا ظياال مدع ىف لصفلاو لاما نماديلا رفض تنآو اهةتسم

 الا د هلإلد لت مع دك 2 . كسار كيم

 دقو كنرف ةثاممح حبصاف رهشلاف كنرف ةثام ىبا ص ددز

 م مظعأ انآ ب 1 تاتا نأ تكا

 : هللاقو مجرتلاىلا موحرملا تا « نا ١" ىف ةئعو الام كلع

 00 هب لماع تن ام عابتاب هلباقت نمل حصنا

 0 ا[ هدذه قا كناو ها ىلع صقو ةميكملا

 0 ل ام:ةليذرللاتيم هلا تنكس سلا

 ا ءاش 0 1 را را ةككملا جرتأ

 "كا 0 رصناو( بيطلا حق ) 0 1

 رابك الا تارظنب 0

 م-ن:بللا جل( يقال اقل لل سس
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 قوف اج اح نحب يذلا ىخأيناطعأ دف . معن : هباجأف
 ركل حلا لو تدع نا نك لا تتكاام

 نسحأ ىف كانه قماقا ةدم تيضق ىنأ مم تذخآ ام
 نع الضف'رخاوبلا ندا ياناو:ياهذ ىف ترك رو دلتا
 هددصناباامف ينم ىلا تكلا نيئاش نم ارك كيسا

 قشاعال امداو لع بلاط ىتنال امهرد كلذ ريغ ىف قمتأإو

 برطووم
 بذعلا مالكتلا اذهل ريبكلا ريزولا كلذ ريمض حاتراف

 : لاف هوعمسام هيشن' ةءاكح نيرضاملا ىلع صقو

 د# هل روفغلا دبع ىف ةيرصلا | ةموكملا ا 0

 اةروا ل تاسرأ نم عم ةيوبدملا ةرسألا سأر اشاب يلع

 ةرلف اروش 5 ب هلا نارا و وضا

 يهأولا 0 نتثم يبج ف ع 0 00 4 عب رأ

 تام ىيج فة ةرغك مولا تادخو: كو 0 نما

 كرف قاف ناطيقلا كو ربا كنا 7
 ىترم ضقني نأ هتلأسو لالا ىف ةيلاسرالا ردم ثا



20 

 وعملا نك“ او ا ل رولا شادو

 يك لا ةحاصفلا كلن دعت مجرتملا كارل نكي نم مهفو

 لاقف هبلق نم ضيف تناكي تلا ةريغلا كاتو هناسل ىلع ضيفت

 : ريزولا هل

 ا دل سنالو كلان قس ثسأ
 ترها نأ دس الا مويلا هيلاتلصو ام ىلا لصت مانوروأمأ

 م ايم لوبملا ف تيربق هر ا عوامد

 ا لا قمر كاتم امو 5 يتلا تالابنلا

 ذأ تالابنلا نم ناك ءاوس وبقو رع يف يرحم ىذلا مدلا كلذف

 ىدفملادجلا مدو سقالاب ةارتشال ةمرملا مدوه اعا موصأ نم

 لك نوكي نأ ىداؤف ميمص نم ىنمتأ باب ىتاو . حاورالا

 نوصوغل كالثم رصم ءانا نم ايوروا ىلا نورفاسي نيذلا

 نوبلاطيو اهب نيدورنم بوبحلا مبطوىلا اودوعيل قالا ىلع

 الاظاصتنمز وفاخ لو قاع انس وهال ةدالا قرم

 0 هرعت دروع كنج ف نكله هل لاق من

 20 فا
50 



 دك ه5 ع ل

 مهنم الكيرت كلذلو ناك ة بط ىأ نم لماعلا دنع عيجشنلا
 دقو الا و رص ا ل " الف هلمع ىف ادسحم

 البلح المع ىدالا ا دا 6 حسنا 1-0 هلا تدضنا

 0 ا . اص عورشل الكاع احم ين دفعا 0

 الما ةركسللا نكي فحل سلس ل ملت اكقارسنا
 ةمالا نتيتحح لفتفتةديح ةركف تارافآو كلاطلا

 ةمالا هده داكتل قح مئاوملا اة ليفارعلا كدلخخ

 ةطاسلا] اش نمو ةمشاغلا ةرطيسلاهده زاغل 0 1 ةزيزعلا

 02 را قنحو تاكلالو بهاو اا لتقت 3 ةيدادنتسالا

 اضانفاال ةدييمابقح «كيتش ةرجسلا تا

 ظ هكا ةقيشلا نع ملا هفاحم تجرفا دقو . نولفدي

 ةبدحا ”اةمالا 5 فيل اعاد يراسل ةئهلاو

 الوط» متيف ذل هلال تمي كو هسا ا

 )ل اعرضم عاب ني ناو

 لغ ةيغاؤ ةريثلا تريظ قو ةريخنالا اع

 دقوتلاو ةساملا نم كاذ ذاهسقنب ماقامىلع لدن ةروصو هبجو



 هكا 0

 كم ناس 0 ضعل هفرطل زمح دقو 0 4 قل

 توص نودقوت ثرح نم مهعمسلا ل ا 85 0

 دار ةهمدبلا ىلع هلسربو 0 00 وهو مجرتملا

 نات 2 ُ اومدقت اذامل ريزولا هد أاعسأب قاس (

 9: 5 فيعتل تاثر أادنع رخآتلا باسل 1 م 1

 م 0 كانم انئاف مكحلا نال 0 3

 تابجاولا نم اماع 3 00 لو ةنوعع مهملع نصت و

 كلام نم ةكلع لك ىف ةك املا ةعحلا نأ ملعب ريزولا ةداعسو

 تبحو ا 1 ميد كا ةئيم ا نم ةعطق ادروأ

 000 ا حلا ةيواج اكل از: لدا

 عيجشتلا لئاسوو نطولا ةحاصمل نولمع كانه لكلاف

لا دوىز ا عرت :ثامناصلاف ة 5 روذ ومؤمدنع طي 0 لاو
 دهج ا عراز

 لكد عدتبلا ليلو 0 اف 01 م



 امب همدخيف كرط مولا ا ةعرش ليمخلا ١

 نيكم ءاجرو نيتم مزع نم م يتوأ
 ناكو كرابم اشاب 1 موحرأ | هيدوع رأ ىلع راز دقو
 مكمل ةرامدلا 1 رييكلا رزولا ادها

 هانه هيلع لخد امف . بد لا دارول ةعرشو لضفلا داورإ
 نوكللا مما كلذ يف هل أس مث هؤابنأ هبتلصتا يذلا هحاجنب
 : الثاق رصعلا لاجر ةريخ نم

 000 سانلا ت -ارآ ايزوا ىف قاطصماب ثا اذاَم

 نم ءيضرأ لهو ءامسلا ىف مدلجرأو مسدؤر 20

 قلخلا ال ومريغ نحلا قاحع ءأ بار انضر

 ل 0000 الك: الزاهال اداج مج رتلاهءاجأف

 :نم'ى زأ انضرا لعلو ريسن 5 نوريسا ةلانم نيالا
 انلثم قلخ 00 ثيح نم مو ابصخ رفوأو ايرث 8

 هل لاقف ( كانهام نايب ىف لسرتسي نأداراو )اعاذ

 : ريزولا

 ؛ نحن انرخأتو م اؤيدقت اذامل اذا فرعتأ
0:0 



 عم اوس ةنس ناظم * ىف انازولا نمت هنلإ عبر داع

 ال ردا ناسا ةضمتل ةنم اوراس نيذلا نم نزيتكلا

 ةيعامجالا هنايحف كانهناكهنأ مرثك ا انثدح دقو سراب
 لبا ةفرط دام ريغ وبللا نع ع 1١ ك1

 0 يسم يرتد ديننا هوه انك كنس
 نم غرف نأ دعب همه ن نكي لو ليصحتلا ريغ قابتم ءزج

 وأ ادم دقت 5 200 نآ الا موب لك هتسارد

 هنن عاق وهنامو هدالتب .زومأب قامت امف ئأراذ ثداحي
 ا 1 ا تكلا لام الاو: ةببظنلا نانا 1 و

 ل موعلا مدعت نا باجعالا ىهنع رظان 00 00

 ةزيزعلا رصمل نمتم .مولعلاو فراعملا ف مهقرو ةزاضحلا

 يق ستقم ءالولا صلخم ىلا قداص ىنطو لك اهل هانمت.ام

 1 2 انلكوو هتمأ هب كيش نأ لما ناك ام ةناحتورو هباودق

 اتفيال لمعلا بلط ىف ةرجابملا هذه ءانئأ ىف ناكو . ةزيبك

 بلا وهو صم فرش لع لدبو رصم دجعو رصُم رك ذب

 001 ابدا ليس نيردلا جدطيعاا روقو ١ قيما م



 رولا

 هللا لاس ا مماي 1 ل موقلا طا 1 ملعل ارايد

 هاا اندالب وانموق ع ىم 0

 ةياوسن رعاه افاد نا تلا ا فلا ١ لمت كنا

 هدعنا تيلغ وا نكلو تلم نحر مااا ا

 بلاط فال 1 ةمبس غلب ماعلا اذه ىف انه قوقحلا بالط

 نيم تقرعا طبق نويتاثو ةسراو ةتامان فو سد

 م ركح لارا ىلإ 5 أرسبس )او نفح وس تيدنو 1 ؟اهترأ

 ديل ناسنالا ةزيم وه ىذلا لع ل 1

 ىئادتب الا مي .كاووكر لا م ردم 2 8 ماب

 ل ناس 1 نيشور تاللطت انه تفرع يبا

 قوعلاوا نا كيك نىك معلا ىلع نييكنم اعيبج مهنيا رف

 نها ءداردلا هلا هصفن الو ءاكذ مالعأو ةضراع ماوقأ

 /١ ىف ةءواسن رسفلا ةرخابلا ىلع هللا ةئيشع دوعاس يفا

 « هلم ؟غ 0 مم ىف كدنع 0 لملا نلف

 ١م. هنس ويلوي ؟5 ىف سراب



 ةسردعلوالا ناحتمالا ىغقيل ١مهخ ةنسوين و ؟ةعمجا موب

 001 ل د در دم اق هي وسر قوعملا

 ال1 كاران والا يس ىف تقلا دقو  ففطاو تلي قي حم

 لصو املو . كاذ ذا ًاضيرم يحنف يدنفا حاتفلا دبع موحرملا

 هئاقدصأ نم نوريثكلا كانه ةطحلا لع هلبقتسا سيراب ىلا

 ةرادا ردم ) رالود كب لع دم ةزبلا ايحاص ميدتم قو

 الا الاب لضاتلا ) شيف كب لماكو (ث آلا فاقوالا
 ثيح (اش نو 3[ 1هدعهصنانع) شنرلام عراش ىلا هاففار دقو

 نم عراشلا اذهو بالطلا هناوخا مم ريش قدنف ىف لز

 سراب نم يلا ثعب دقو . بالطلا امكحسي ىتلا عراوشلا

 هتمر هرقل نادك كنكوا) روطلا ىف ىلا لصو تكا

 : هتروص هذهو ( ليلقلا الا هنم قبب ملو لك أت هنأ الول

 ل ال واسال حان نه كن كعك د

 كي اال ميحرلا رابلا ار وللا ىديشبل هنو اج

 رهأب حاج ا 3 ا ا ىلا هك كلبا نا

 رايدلا هده.يف ىعم 550 كار ل ىحص ةدو#و



 كك هه ال

 . راكم دوسح لك قودصلا هلالجو قئافلا هغوبن شهدد

 اللام نافذ نوتك امنع وكل نول رشا احا
 حر صاب قطني ام هبحن نيبرصملاقاعا ةدشو مجرتملا 0 نم

 ميرك لكل لأم نأ ليغ ري رآ

 ظسو زبظو :كعوبر نيس اهناذدف د

 هلغشو حاورلاو ودغلا ىف بدعلا هثادح تنك "نم كعوج

 اضم مك اك هعر < مضومو دويقلاو مايقلا ىف عادلا
 نام نماىلا هركذ ىدحف ارحم لس ١

 ةردكما عدلا ءاقلا نم كلذ دعل موحرملا رثكأ

 ا اوسرد وأ اسفرف ىل اورفاس نيذلا نم مسفرعب نم لك
 1 ًادوزم نوكي تح املاوحأ ىلع اهملا هرفس لبق فعيل

 ناك ثيحب اهرارسأ لع فوقؤلاو اهنض ةشينلا لع هانعاسام

 قداوأ نيسوق باقاهلا هرفس دعوه

 ةئماثلا ف وهو ايؤرأى ا" ةرفكو ال موحرملا رفاس ذقو
 ةينرحبلا ةيبوسن رفلا هكر شلا رخو فدحا لع هرمج نسانرالا



 5 1 ل

 ىرتلا كاذكو سماك ما ننال 0 ا

 اذ وم نوم لعد ةغلاب ةحح 5 أده دعل مرج 000 ال

 ها اا و رتل امكلاب ىرصلا هسا

 نم ا ني ماق هععلو ضئافنلا نع كلاش امون كوشلا

 نأ لع مجأ ماعلا نولد» نم دعل نم موعب لاَ ل نك

 ةمالل مصخ دلأو رد يل ع لا نسوا رانا كر

 نراك فارع ال وه ىذا فلا ىف 3: ىرطلا نطفت» ةيرسشلا

 ةروص ىف هنم هدارب ناك ولو ىتح مره حيحصلا ادع

 مالكلا بلقو ىكملاب 26

 ةقيفح ناك له ةيقرشلا مال | ىف نيغبانلا رات اولئاس

 001 ريل ماس عرت ءاركملا ءالا ندم" و رف اهتع

 ةوعدلاو ةمحلاو ةمظعلا نم ٍ رتملا هيلا غلب ان نون نوداك

 7 نيملايل رودص ىف اهناعم ثيو ةايملا ىلا

 ةمهم لك انب اوقصلي نأ مهم هللا انفصنأ اولواح دقل

 ةعيبطو .اهسفط ّىح رصم يف ةقايجبم نم املا ل عن

 نم هثامس تع رك د كاملا نادلا نأ اويسح. دقو ار



 ظ -
 نسلا كلن" ىف منضي نأ قرص ردت ف ناكل

 اك دن اداواضتو لماعلا يسحب لل هر مده 1 0

 ةرئاد نس 0 دا لامعإلا 200 0 هادو ني

 افدودخل نوم نقولا اا را طش لك

 أاهاوس دودح اهعم زوجنو

 أمم ف اده الال> اسحب ني رم هاك 5 هنا

 مالقالاو كردتلا كَ ةدومعم نس !الاو قم 0

 نيعاللا مرسل قار طاوطلو نس 1 نا نع
 : 0 ل مك ناكف ديان حا كك و

 ىتاف يىنوص ريغ توص لك عدو

 ىدصلا رخآآلاو يحلا حداصلا نأ

 لئاقلا لاق من فا هديل نم هماق طرت رتخاو

 ىقدد فو كامزلا فرض ىبا أ

 ماضنإ نيج تيبللا فان لق

 ناك اثيش كرت, لو هتيعمج فرغ دفاون قرتخا ىتح همفرو



 11 فاق لا را ل ماسلا اذ هذهام من
 0 خسراتلا كانو

 نم هايب مدقتام رابظا ىلع اهحابص نيعن 1 نا كا

 ا لالا نركب ىلا وملاك عم قي لامعألا
 للا هنم برقأ لمعلا نم مأسلا ىلاو دملا ىلا هنم لزحلا ىلا
 سانلا لضافتي مل اذاو سوفنلا رئاسك الة زاتمسفنل هيف ةبغرلا

 ا لا رمل و سودا ايا زمانه ىلا لاما
 [ك | امو لاملاو دتحملا زيف هن نولضافتي ام قب لف ب ولقلا

 برعهب هسفن ىنعو لمعل موشي نأ نانا رطخن دق

 الل او ويعلو ةنبلاو ناكللاو نامرلا) لاعتو هزي

 نكاو هيضرتو اهضريف رذعو رذع فلأ هسفنل لحتنيو

 هعبتي ال لوقلا نولومي نم ىلا ةجاح ىف سيل زيزعلا نطولا

 جوحأ ( ةهجو هللا م 5 1 مامالا لاق نع ل اب لمف

 نامالاو تالعتلاب 0 1 0 00 10

 ان 1 بلو كا ةيورلاب مدخت ١ كل ددلبلا مان

 ظ ماسلا ل



 يردوا بطخو فلو 1 طاشنلاةوقو ةعزعلا ةوق نم هللا

 نكلو ةيعمج نر هطخ سسؤيو ةلع ءىثنب وا 00

 كلت لثم فور يف ةفاك لامالا هذه نيب ممجم نم نإ

 لح ابص هلع نواعم نأ اًةيلخل اهتم لحم زكا ارف ناك فو

 72 كافل عيجشنلا بورضب

 دم لما لان مقلا ب رف هل لدا

 وه ىذلا ل نافع ىسألا راو نط
 كالا اما و يفاشلا ءاودلا

 اديدج مجرتملا دقفب اهؤزر لازال ل || ةمالا نا ا

 ف ناك ىف ةيرصلا ةيطولا لاطبأ نط ءاذو تدل

 وتل طخ كسا نك ةزرقع يلا

 اكشف هي زابنو هليل نيتسارد د ةنعمج كفعلو هطخ مضلو

 لالا تاصلا ده

 دضلا: كلذ 2 تناك ىلا ل ةدهام ععامجا

 يلا سافنلا ةقللت. ىف انمتسم ناك ىذلا مزملا كلناعد 1
 اذيساستست الواريكر يكس الو لعالو رس



 ضد و

 ةيلاملا مايالا ديمي نأ ناسنالا ةعاطتسا ىف نكي ل اذا هناو

 ةرصايلاةريصبلا 00 يفناف اهم نص ىفءاشنام لتحبل اهماذد

 ناهذالا نم نما رعب 2 اريوصت امفام ا ةرضاخلا كاد

 نائما هيلع نعل دل 5 0 ماهفالا نم ا ينددو

 نا ورا هذه 0 0 ع 4 تيل

 0 قدما وعدل و هم ع راو نركلا هيب

 مهلاو رخافملا كلت ثم ذا فصو ع كاك لذ ا

 0 | يلاوغو رب 6 كلك كأو

 ةاداحتماو ةدانمإ ىف هفوو كلوطو تلا 1 مهلا

 تانج اذا ىضعملا هباف ضر ؟انلأ ىح ءاضق عبط 3 0

 تا ود كوع 0

 000 2 5 0 1 فيك هن نب انهم ءىراملا ا

 نأ رب ةحح 52 لك ة ه 1 ا لال منج 9 كح ارق 0

 6 نا معن 100 :كأ هل مطقنيو هر هلا



 ةردانلا ةردقلا كان دبع ة رك اذلا ىلع خمراتلا اهم 0

 مم ةسشلا 0 2 مويلا ةتان نافذ ةرطاعلا ثرداحالاو

 عاريلا أ دا لع رركو هتان اتلراطمو ةقداصلا كنتانآ.

 أهريبع عوضلو ناك زل ا ريس لدا حسم ةمظع ى 10

 ن الك ىف
 الدعم لاز الا كح ةركااذلا لع ممراتلا امأ دعأ

 عمسلا ىلع عاريلا اه ًارزكو نونا هيلع تضم ناو

 000 لامام فطاإ 0 عمسام نير ىورام 3

 لقانلا كالذ ا 0 0 تدع 0 مف و نك

 تاناعا د نيمالا

 ل 4 دلا كلذ ةركاذلا ىلعزمراتلا اهمأ دعأ

 0 سلا ىلع عاريلا اممأ رركو بيطأامو ىدنع هالحأ
 5 دا ف 0 ءانب الا ما ا ةراق نما نا هارد

 قودصما قذاصلا تازام ديش تالعاهللاوإ تلد لوكا

 اهبأةركاذلا لع دعأو عاريلا بأ ممسلا لعررك :

  ةدثاعلا ةوجرص ةدئافلا ةلومام ةءارد مامم ماعملاف ختراتلا



 اا د ال1 ىراقلا رظن تح اننسو نأ دعل انه

5 فلا ا ناك امىىلا 1 دقو 4سايسلا ف -7 رتخا ص 0-5 نم
 نم 

 يريغصدل ب ا انئحو ل 1 || د َّى املتا

 ق ةسردأا ةلع ن م داوصف ار مدلو رياخ ىتران عوضوم

 الع ديعتو نسنلا كلك ةماه يجتسنل 4 ه مله فعن كش عيضاوم

 اف للا ةوملاو تاذ ىف وع هت رو ه0

 الل 0 رب تاكلي نسا رسل اذه ةاناين ا كعذوأ

 00 ات نا هنا ب نو ردع ةضانلا قرقو تاكل

 ةاح ءىذللو لدار ككو ايطخ قلبو تايعمج

0-3 

 سس وو

 هيراهب ةسردم يف قوقملا لع باطي كلذ عم وهو
 '"(ىرح خاو

 اًنهأ بولق 1 ىواعدلا دنفيو موصخلا شقانيو ةهيلبل

 ةداسأ مصول نايا كييمل لعغتشبو ا هدحو لع هتفبط

 0 ءانملا اده

 ءاحيفلا !تلاعتف كيلحت هتان ىع خمراتلا امأ دعأ

 السلا ع عاريلا انآ رك سلا لع نما نأ كازو
4 

0-3 

 لبملاو تاظعلا نمهللا ءاش ابف ضفأو ءامثلا ةءملا كلت يركَذ



1 0-0 

 سوادا هذه كرس ع ملا قدا ممسامل ( «دا فلا

 . ةيماس كراذيمو.ةلع يهاوم اذ العم وأ دخاو ه١

 نم ءاطتلا اذنه قام ناد ف لع نايدن د كد
 رو لع نس الو لم تيا ىف ها سد

 اذه نكام مج ولو . فورعم رهاظ هلك اذبف ةبهوم

 0و وكلا غلب ددصلا اذه يف موبلاو نسما: عوضوإلل

 قودتس ةهركملا هذه نا لوقت ناو ندد 1

 نأ ةمالا تءاش اذاف غاسنال ةرارس ماظنلا اذه ه ىطوف نم

 او معلا رود ركب انه تعاضت ان

 ابسقت مدختال ىتلا ةمالا ناف ةيلالا ةمحلا قوف فراق

 نيب لالتحالا القي يلا ةموكللا هذهو . دحأ اهمدختال
 نيا انذار نرش نأ لاح لامشلا تاذو نيمسلا تاذ

 لع انين ايشقن نم 1 م ديعل ادهو تم رتقا اًذاو ىشللاو

 0 0 زتيشسم راإل هند الو امال
 أجالو 0 ال 0 ةعطق ىه امعاو

 را



 هبف نحن رصع ىف انناف ةيولطلا ةباغلا ىلا هللا ءاش نا انلوصو

 تابثلاو مزحلا نم هللا ةصو دق 1 3 لا سانلا جوحأ

 ا همركو هللا نع اندصاقم حجنتو انلاما هب قدحتت ام

 دج د

 باتكلا مالقأةنسأ ىلع ىرجم ىتلا ميّضاوملا نيب دجال

 ا درك - فو 005 لاا رطأو

 01 را 0 0ك
 اذا 1 . ةنانعلا لك مابفالا ف لعل 3 ل نأ ةعامجالا تائيلا نم ةئيه لك ىلع بجاولا نم هناف

 : هو كحضياماندجواندنع نأغلا اذه ىف ةماع ةرظن 0

 كحعضنام ةلبلا قو

 ظ نم سوسح ا وه كك سمن ا اذالف

 هنا مال ةمول ىتخم الو لوقن انا 77 رضاملا ىميلعتلا ماظنلا
 خئراتلا ةدايش طرغملا ءاك ذلا نم مضل 0 0

 ا || .ةاقرشلا د طق »( صوركدروللا لاق ) مهسفنأ موصألاو



 0 و كلل

 ىلع ثعابلا مه اوناك امل مهماين تمل ول نيذلا نيحلصملا ةبغر

 ليدس 6 تارثعلا ن ٠م هنوعلي ع ع ميظعلا ىلا اللا رم 1 دا رطا

 ةماط كام ناف مدعت ع الضفو رط رد هلا نه َّى ففراعملا مدعتا

 ام مهبااور لعج ىهو نيينطولا نيملع | لع ىركا

 ا كرما نيبال تناول ا
 نم سايلاب نيينطولا ىلع اوضقف ةيرصلا معنلا هذه اوزاتما

 ع 1 3 تفعضف ميلبقتسمنم طونقلاو هداهنجا

 ع 1 0 مامهالا ن 7 مدمقاف# ريذل سايلا ىرسو مههلا

 كرك فا عا الار و ميل امتلا ةفيظو ىلع لاصحتسالل معلا

 ةرهز نونفي نيذلا 0 نيملعت. ا يف لالا ئه م نيبلعلا

 لل هيد م,لهؤت ىت | مولعل | 0 ليدس يف هلا

 هنود ند اننا قودصم اف دعو ززع ١) نطولا منو

 مال وتنف تاباغلا دب هعضو 0 0 عنا اللا

 هررض ىفالتل سبل امم اذهو لوقا مملع ىلوتسيو س 0

 اصل هبح نم انارأ يذلا سايعلا انالوم ةمه الا سوسحلا

 نم هعم دب اال ام دالتلا ىف فراعملا ناشةيقرت قى هتبغرو هما



0 

 مولع نير ادم د نأ 0 بلا ا ةيرصلا

 1 0 عع ام راضأا نمدهنع ًاثندق ا وهو لوقو

 هنلانعاتا نا 0 أمالك هل درفتسو ن الا ب || ةدادعلو

 مشل راشنت ال نورظني نيذلا نوحلصملا لس ولو

 0 جامي الاو راو سلا نا تلا نوط ربصملا ند ةيزلكل لل

 هلو دا عال رب نعم درج ول هعاالا تانبألا

 وهو هل هتاهأ مدعو ميلعتلا 0 ل ك6 د

 يه وكلذ فااخن ةَقيَقْللا ذافاصناو ةلادعلك نع در لوق

 اا ادلع نول م ميلعتلا ةفيظول يونس حشرت نم نا

 لوبتلا از ارطضاابماوأ تمت ” ىتلا ةينطولا سرادملا هج احل ةبسنلاب

 لاخلا اذه كرادت نكمي هنأ مم جريغو زيلكت الا نم نيملعم
 01 | نيل سار دم لع نيتسردمو ا ةيسردم ةدايز

 نيملعما ةسردمو ةبب رعلا نونفلا ىملعع ةصاخلا مولعلا راد |امهو

 قاطن ميسو" وأ ةيضايرلا نونفلاو مولعلا ىملعع ةصاخلا ةيقيفوتلا

 ا ا لا ا
 فلاخ كلذ امناو ميلعتلا يلوتل ةماتلا ةيلهالاو رطقلل ةيافكلاهب



 يد وميع ذر

 فراعملا ىف ابلهأ قرو ميلعتلا لوصأ ىف ةندمتملا كلاملا حاجم
 لبق نم مالا اهلذت ل ةجرد ىلا مولعلاو

 ةمدبم ف امنوك مم هرتسلل ايراد نا عطا ءوشلو

 دج رول دبع نم م كاملا لغد ىلا ةيفرقلا كذا

 هيئات رنا رظخال نه تاكو نويسشلا اهلنا اتا لك

 زرع «لاكتلا دج ىلا نسا هده ىف لتس

 ةلك ىلع الا املالتحا ماعد نيت مل يتلا ةلتحلا ةلودلا ةءانعب
 قالا نم لموهال لتكملا اهف ةلاخللا ”ىر حالصالا

 لوصولا نم نيبرصملا مرح اسم سرادملا ماظنب رهاظلا

 الا مهللا ةعصطا امدئاف عتمتلاو اك داوصفلا يتارغلا كا

 1 د ىتلا ةيدنجالا تاغللا ضعن نم م دان |. هاقلتام

 ميلعتلا ندع دابسال ةساستلا تبا لحانمال اراد 0 يارا

 ةنفأ هدم داغلا نوقلاخم نيملعم ىل ١ ياك ىف لكن ل نا ابلج يف

 دالوالا نيب ام ل مميانع اولعج دقو ابرشمو

 املا ) 0 ىأ ) نوهتتبب ىتلا هغللا مهعيلعل ف مداهجاو

 سرادملاتناكف نونفثلاو مولعلاةيقب ناقتا موزلىلارظنلا نود

 فن



 ١ تهنتو لوقعلا اهرصح نع زجعتىتلا ةيداملاو ةيبدالامفانلا

 نوم دشلا تاموكج اعدام وهو راضي االا اهلا رظنلا تننع

 الا ملعتلا ناقتا طئاسو نم ةطساو اد لا نإ هيلا

 اهوامعتساالا فراعملا حور ثببل ةحجان ةليسو الو اهوذخما

 01 تاجا لع اف رع راسل راسل دج ناك الف
 للعلا ىف ترفوت اكو نيملعلا ىصاون ادوقعم ءالؤه حاجنو

 اا نع نيكل ميلعتب موقي نال هل هؤت ىتلا ةقايللا طورش

 ةعملا ةنماالا.نني سقتناو ميلعتلا دئاوف كلد تدادزا هدالب

 كار[ تاساولا نأ تنام ركل كلب تاز :دسقف ميظعلا

 براجتلا ممكتخ نيذلا لاجرلا لسضافأ نم نيملعملا لعج

 ليتل اولهأو لئاضفلا بابسأ اولكتساف ةيبرتلا مهتبذهو

 معلا ف اهبطورش ءافيتسا ىلع فقوت. ىتلا ةمهملا ةفيظولا هذه

 ةبادلإ هديل اودع يح كادعتالا نم كفل ال ةيدالا قالا

 كوس الا فيا وسر عل نيململا تصل ةضاخلا نيزادلا ءاقناب

 بجاو مايقلل ةيافكلا ممم ل لعجمو ميلعتلا يلون ىلا مهاهؤن ىتلا

 | هين الا هيهاع اما كلذ مات نم ناكو مبفتلاو ةيبرتلا



 طابضلا نم هنال ةيبرملا رظان ةداعسل ارواب تقولا كلذ ىف

 را ىلع نيفقاؤلا ةيبنجالا تاغللا نم 2

 ْ يزيلكرتلا كالتالا لات نة
 ينامأ ربك | نم نا ىل لاقو هللا همر امو ٍيتءاج دقو

 انهدحو ىكت الةلحلا نال ن عشانا اهف ملعأةس 0 0 نا
 مارهالا ةديرج ىف ةلاّقلا هذه تدكك ادق كلو ميدل

 سيما موب رداضلا اهددع قف ترثن دعواشا رثال لاا
 ٍ ابصن ادهو ١مورخ 0 0 317

 سم َْى ميلعتلا 0 دوملعملا ٠

 ناوتيلا رسل ةيعادلا كايبلالا ءأ وب ميلعتلا ميمعت نا
 0 اما ل امو 0 ااو كلاملا ةايحل هن ةع الا

 از وطعا هيلع. تار دادنعلا تادحااذلا' نم دف ميلعتلا حبصأ

 ةندمتلا كلاما.( ىرتقل انا يح 020 نم ابق زيصا
 نيب ًاريظن هل دهعن م ! انياب الا يراعلا كدا ف |
 نم كلذ ببس اهللع داعامل نامزالا نم ربغ اهف مالا



 كك 2. دل

 ةءاطلل او ةناكلاب هماداعاو لعسلا يق هلاماواةلحو تل وم
 نم هقرعأ يذلا ريغتصلا ىحأ مامارعسلا ينا تليخم تح

 ذعمو هل تلق دقو . ريطخ ةمالعو ريبك هنا ءاما لب 01

 2 اه تاع كم نوكأ نأ دوأ يناهرك ذا 1

 د هده ىق كل 0 001 كتور ا

 انالك هيف نوكي موب يني هلا م كاتم د ديكس ةينطولا

 هذهو ةزيزعلا دالبلا هذه ريهل داحاب لمعن رخن آلا راوجي

 ) ول ةعركلا ةمالا

 هبرمل نيدباع قالشقب ع لك موحرلا ينروزي ناك

 "101 نك ام ءادملا كداشل قوقل ةفرحم ل
 ةيسايس عيضاوم يف ا اساسا كلل ا

 يدنملا ةلاح نع لاشثمالا ا محل برضيو ةينار متو

 ىلإ ةةيصالا توزطا ىف سمان ةزاحامو يملا

 برح ابنم ركّذي ناكو محادلا دجملاب ىرصلا 0 5
 ا الا واهو كوشن كو نان اهولا

 ناك ئذلا ىجيوطلا ىقدص يدنا دمج م ةرضح هل



 نا مويلا كلذ امو نويرصملا يحب لو رصم ىحتل ىرصم

 ديعبب هللا ءاش

 هيلا درو 185+ ةنس سرام 9 ءاعنر الا موب ءاسم ىفو

 ا عم نك أوس نم تلصو ثيح ىنم فارغلت
 طرفو .هحرف ةدسشل هليل م 9 0 سيوسلا ةنيدم ىلا هداسلا

 تناك نيتلماكن يتنس هنعباغ يذلا هليمزو هيخأ الب هرورس
 لاجلك ف رحالا مامااس لك هورس تس 0

 انحلال ري ردا 1 ور قراطةلاانب لصو امو

 5 تكرتش دان نم تعمس يتح ةرهاقلا

 ممر 0 ةزيزعلاهحور لبقتسي ىذلاةمْص يلا ةنحال

 تكاطشام اذا نحول ةكت ىلا ئس راسو كرس نان
 تببلا ىلا همم تدع سدقملا ىجاولا كلذ ىلهاك نع

 نع قلأسي دمنأ ترج ةايحلا مانأ نادجنأ نم اموب انيضقو
 هتممل امو ةدئارعو يابو لأ لشد ندرس نس

 نم هلامعأ لع ض ضرع م اة ١| تاشوانم يف باعنالا نم



 د كلا نيبو هتنب طابترا ال رصنعلا اده دارفأ نم

 يع ىذلا سعشلا لشم ءانفلا اضرعم بوعشلا نم ا

 نمريتكا نع اند خجراتلاو : هيلا رج لع سس الو هطلاور

 ىتلا لماوملا ةمدقم يفو دوجولا ىف رثأ اهل قيب ل ىتلا ممالا

 عماوجلاو طباورلا لالحنا اهراث ' تبهذأو اهرامحأ ترصق

 ل رك رع نما رك ةييماللا ةففلاا هديشب قوش
 الا ردا ءابلا 2 ةبا زك نكت و: لستشسلا وة ضال

 0 ةد2 لو اقل هاف 0 0 را 0

 1 اهملع تلاط

 0 لاول اذه تف رع ةلرصلا انتنأ نادهللا دمحيو

 6ك عماوملاب ظافتحالا ران“ اهنف تربظو ل 0 ولع قاف

 رصانع نيب هكا ا هملاألا هدم ا تورش نع

 مأي 01 6 ارو انك اه راف ةادنت 3 لالا

 هف كل ىدلا مويلا املع ءىجب ا هده ءانهابو

 لك لوس كلانه - دحلاو درف اهناك دامتالاو نالتكالا :نم



 ثتراشا كد نيانح الا نيابت نيب اممدل قرفال ىتلا ةعماجلا

 رد عيمجا هيلا بن يذلا ص رتلا داتا تاج

 ررلا مفدو عمنا

 ةميظعةمأ دجال رشبلا مصرا يف رظن نم ١ مجرتملا لاق

 الا لالحمْضالاو فعضلا اهلا قول لع تماق

 وهو ( ةمحتللا 0 اما كافشاو ةقللا 5 1 قار 2 ةلعل
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 الو مقاولا هززعيو ناهربلا هتشو لقعلا هدد ول قح لوق

 نابغعلا:كعن لاند

 اه واضعا مالت الو اهؤا دج تسال ىلا ةمالا نا

 تران" دقع ءاّقب امو اليلق الا قب الو اليوط شيعنال

 77 هنايح

 . ءاصعالا ةجالعم: تنماداس ريم لالا د
 ةرهحضلا نا اكو , ءىف لك ناشاكلدك و ءارعالا

 تنمغلا كإذكف ال ةسبقالا سارق تدع لح ءا لا

 درفلكو هريغ نم دام هرصانع نم رصنع لك ن وكي ىذا



 0 اللا افلا لع ايست مالا دوه ةعاقلا عاملا
 اناكو ءاقبلا ىلا اهنم مدعلا ىلا برقأ فعضلا بناج ىف ىه

 بوعشلا تاقلح نم اهلا مضن, امب ةعماجلا ةلسلس تعسنا

 ةماعلاةحلصملاب اهطابتارال ةصاخلا مهتحلصمل ظفحأ كلذ ناك

 ءزمللا ةمالس لكلا ةمالس ذا ىلوالا ناصت اهتايصن اهنا يتلا

 ضراالا ىلعتمماق ةميظع ةمأ دجال رشبلا خسران يف رظن نمو

 اهئازجأ قيرفت ةلعب الا لالحمضالاو فعضلا اهلا قطن مث

 0000 اتم نر اذه هلا ايتاضعأ لاضفقاو هيلا
 نازاملا ةفك اهولعتونارسملا ىف عقتف ابعامجا ةورعمصفنتو

 ىف مدقتلا نع مجحتف م نال اهم وطس نم ضفختف

 نهولا اهنم نكمتيف ضرالا مبأ نم اهادع نمل ةقباسملا رامشم
 آو كل قو ءاوربلا دق كاتهو ليعدلا اهم كش كح

 قيزعو ةعماملا ةدحولا قيرفت الا هلك كلذ ىلع ثعاب نم
 حر طاف رابتعالا نيعب كلذ ىلا رظن نم لقاعلاو ةيعاولا ةطلسلا

 يبعشلا بذاجتلا ةوق عم عافدنالا ىئاحنو ىسنملا بصعتلا
 ا لالا ةيرداعولا حاسم نايستا يراد لك هحلكم لاباس



 ب "جحا

 ةرورض معد دقو سانجالاو ىهاذملا ىنلتخم بوعش

 طايضرالا و يدنحاو جل داقالا هلا ةعماللا هريس دا

 اهاضتمم لما نيل ةيماعلا ةعلطلا هدحو اك هع هلا

 ةطولا :تابمايمتحلالاب# راعالساالاو ةنيسسلا ىروقط  ةرا

 فعضلا ناج ىف مدعتو ةوقلا تتاح ق.ناصت امنا ىلا

 دحاو مسج 5 مالا رابتعا نكع لاملا هذه ىفو

 واضعا تدالاوه وا حلا تقرابت امم هسا ىف سس

 لصفننيو هنم وضع لطعتي ملام ءاضعالا كلت ةماللسل ماس هناف

 امهم زيت ناد تضم اذا نيتلاو تاش اذ[ ل07

 اهلع بترتيب يتلا ضراظولا مأب امهمايق مسجلاب امظع رامتعا

 اور اه ءانرضا ايدقف !ذأذ ةنع نقلا مقدو هل ةعفنملا بلج

 فتيفةوّقلا بناج ىلا هنم برقأ زجعلا يناج ىلا هب نوكي
 ..ةرق نهاؤلا المعي ضفانلا ك رح نكانا اس 0

 لاضفالا ائاضعأ نطس كواجاةمأ لع نطل
 دعابت يعادب اعااا ل ضع كاكفان ليتحا نا

 ةحاصملا نافذ لكاشنللا مجو فاَتللا قيرفت ةلئاقلا ترد



 قرتفا دّمف عونلاءاقبو ةيبدالا ةايللا ماوق هبام يهو ةكرتشملا

 ةبجو مهنم لكل ةدع بوعش ىلا كلذ رابتعاب قرفتف ةءاغ
 عوقوو ه ماج دادس كلذ مزاتسا ىىتح اهلوم وه ةصاخ

 امم ًادبم هيلع يه امك ةباغ اهقافتا مدعو هل ازجأ نيب نيابتلا
 تناك املو هتيعون نع الصفنم هناذد اعاق اهنم ءزج لك لعج

 بوعشلا فالتخاب فلتخل يعونلا ٌوزجتلا ةيعاد يه ىتلا ةباغلا

 فانصأ دصاقم نيب قيفوتلا لاحتسا دف مدقت جل ئابقلاو
 رجاشتلا عوقوو رفانتلا ليوصح ىلإ :كلذب ىداف نايل

 كل تطفو ةليفلا لع ةارتكللا يعج نا: ادهن نب ناك

 نعل لع

 ماضتلا ةوقب ةعنملا بلطت ىلا بوعشلا اعدام اذهو

 دتشتو ةملكلا اهب دحتت ةماع ةعماج ىلا مهئاجتلاب ماثتلالاو

 قاطن مستا اذكو ضعبلا ابضعب مفد ىلع ىوقتف ةعزعلا
 ىعدا كلذ زاك ة قرفتملا بوعشلا تاقلح اه. تماضتقف ةعماجلا

 نييلثتلا دم همت نا نم ابناج عنماو يعامجالا مهماظن ظفمل



 ا

 ةلاعم ١مه# ةنس ليرا < ءانالثلا مون يف تتكوو

 3 أابصن !ده

 مدعم ذا

 سانجالا نمهيلع لمتشاامو يناسنالا عمتجملا فلمأت نم
 داضتلاو لالا م ب امو ةقر 5 ادخلو هشانلا

 "تلا هيطقاتو هع ادلاهعك حلالك ع مث رفانتلاو بذاجتلاو

 ىه ةفاتخ ؛«صانعو هددعتم ا نم هك مهجاك 3

 ةكرملا ةدحتم فل آنلا نع اهذودشو ةلكاشملا نع اهدعب عم

 عم مدلاو محالاب هنم ةحزمملا ا ا م ”ا را كلت

 ا دل ار تسال كا حلاو 5 5 2 نم هيلع يهأم

 كلذب نكت | مل فيعضلا رودو اهم ىوقلا روبظب الا اهم
 املدعأ اع 5 هنم ةمودخم ىه ثيح نم مسجل ايذاخدلا

 ةعفتللا رح 4 دصعسب ىذلا اذسملا راتعاب 0 6-5 ناو



 م

 ان رلا ةدار | 0 0 ىرصملا ا

 1 ناك م ىلا

 ةئيس عمسنو ىرن امم دصاقللاو . اهدرماّقع لامعالا نا

 ةودل مسخلا ن ال لاا ل

 ا نأ جات ت2 ىذلا للا نمانل ام ءابوقأ نحو

 00 نا ةرامأ نم ةظمل رمل هنع عافدلا ىف

 ابرق نعذي ملوأ تلاطأا نعذأ ءاوسو هب فلاطي نم هءارو

 ناعذالا نم ةءاهملا ىف هل دن الف



0 

 ءاغدلا "كلذ لع نيماتلا الا:تدتك نا ادع |

 ضلع بصي ناعم ىف لالقملا ف1

 مارت ام وأ . باب لك نم ةيزيكنالا لخدبو ةيناطيربلا
 م ناش ارئتخل اهوركتحا كلا ابيصاسلا قادر

 ليلو ندنل ف ةيئادح الا سرادملا نمو راب بسلا 0 ظ
 لكل نيتمزاللا ةبردلاو ة نيا :نذوت هداج نان مم

 لسغلاب نابشلا كلئلوأ نم اننومرب م لب ًايرادا المتىلوتي نما
 كلذ دغب جع الو ةرادالا نايكو ماظنلا نايك ىف ةبراضلا

 ناكم لك يف ةيماظنلا ىضوفلا تداسو مئارلا تشق اذا

 زواجتت ال مهنا راركتو ارا روم انغانسا لع وداعا ان

 ادا / يناذلا <حلل نيبررصملا دادعا رصم ىف مهنمبم

 99 ةريطملا ةمبلا هذه تامدقم نم هوعنصحا

 لغ لذي نش لك نأ [اهدصادع لامجالا 3 ] ١
 نوريسملاو اصلا ةمزأ ىلع نوضباقلاف . 0 0

 ةليثضلا بصانملا كلتب رتغن الو نيينطولا نم اوسيل اهقدل

 هناف يتاذلا حا اندانس او لا 0 ا



 كك

 :|ماوعىلا مالستسالاب قرصا ررغتل الا مهمالقأ ىر

 وقلتخاو ةمفن تاياغلا روبنطل اوددخ طونقلاو ىنأبلا

 ءرضملل نا نع اولفغ عينأكو ادبدج ارزكف ماهوالا لياضتل
 ا تحلم نع نقال انيصتوبهاؤق هلم نهروتال ادع

 .اركلا ا 07 ناسا هيما وهو الا

 رمداللا ق قودهح لع ل ةمالا اص 6 أ ا نيذلا

 محال الود ملو ًاصوصخ ءوسن الا كَ

 ١ سالجخلالا ظباوز قاعوت م 'دهاشم وهام ليلذت
 :)لج نم هومس هلان امو ظعالا ةفيلخلاو بوبحلا انريمأ

 اصلا ىلع هللا هدببأ هصرح ىلع لادلا تافتلالا نم ةيماسلا

 ع اعيجج هللا امهماعأ ةكلملاو ةمالا قوقحب ةنايصو ةيرصملا

 بي ميرك هنا دالبلا نَأشةمفر هنام

 ابعدي 0 كن رق ىماجلا ىرصضلملا نك تب زح

 , حاصفا غلبأ تحصفاو كلانه امج راتسلا تفشكَد ا

 متاكلا قبب لف لينلا ىداو ىف ةيزيلكت الإ ةرادالا تائيس
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 عضخم و ةلاجر ءامدب الأ 00
 كلت ىه ىهو هلاومأ الذدبو هلاطلأ اة | ةيامعلا ةءارلل

 5 2 ءادهيشلا ءاقد ايش ترد ىلا ةمساتل راف ١
 نمد ندر هلل ادم نوكتل لب زيلكن الل ةدراب ةْيَسع

 تهل

 محمر .راحتل اطحو م-مورثل ادي نيلهالا ها ل نا

 ابف معىتلا تاقو هدا هده لثمف ًاصوصخ مهلاوم الا

 امرا ءافعضلا ع فول رداصم قلقا حالفل هلا كَدَح

 ددهم بصأىذلارطقلا ىفاداسف اوف مهف رح بجلاو نسل
 نادوسلا نماج راحو يمدلخا نمالا

 010 انف

 راما وم وحأ الف 0ع ناك

 الا نكح مل يتلا زيلكنالا لامعأ ةحن كلذ
 ءاتزلاو ةلايمل عاد نرد مهعايشأو مرسي الو اهدصاقمب ١

 ف نان رصلاو رخأتلاو م علا ةلاح ىف ١ رسح اور نا اللا

 ىف بانطالا كلذ دعب مارتل اننا تح لوجلاو رّمفلا ةدهو |
 اولؤح دق كلر ا انرود اهشز ل ممم +3 اد لامعأ حدم 0



 ظ 0

 ةليملاب وأ ةوقلاب ناكءاوس ةفلكل قأب كلذ نم مهكمتو

 ةمطقتم مذارش عاضخاا ىلع شع نينس يلاو:ممهرادتقا مدعو

 ةيرصلا دود كفار ل 17-2 .أد باسلاو ةراذلا تلعج دق

 تامج نيذلا نيبرصملا ناب نم ميظع ظنم شيج مهسدلو

 هيلع مام عم مو تاد وسلا ضان غال ءادق هكا موامد

 لئافلا لوق دح نع نوجر ال دادعتسالاو ةعاحشلا نم

 هك اكف وج رف 11 سبلو

 لسريف نانعلا قولطع سلو

 ا فاما كل رول لاو نب اجر الا يحلو

 | دانا نم عوطا اهل نال عبصأأل :ةيرصلا اسموكمل

 ذادراب رصمتشعتاو نمالاو ةراحتلا لبس هيف تدبمتلو

 001 لو نار للا هاج اف لوا اهردنم

 لصفالا رطقلا اذه ىف ةئبس زيلكتالل نكي ل ول هللاو ذا هل

 ىلع اليلدو اهلامعأ ضيبل ادوسم كلذ اهافكل هنع نادوسلا

 | ا ىف رفتنت ال ةريبك هو اهناقأو اهدصاقم ما
 ع

 ”ةناةمأ نم ةدداعاا هبع ريع الكر رحو ةناسنالا



 ةيرصلا ةيبركا ةسردم نم اهيلع لصحم نينس رشعنم لقاإ
 ليوحتب امل هيلع اولصح يناثلاو . ناتلس و ةدحاو هنس يف

 0 اوس تروا يرسخ صا

 ديد 0 فعال نأ ىتح طق ةيدنجلا رومأب ممل ةربخ

 اللول ةلاح ف لالا لبق اوناك يح دحاو بالة ةوخا

 زياكت الا ناكرأ مأ نماهبف هوز الا اوحبصاف ةيدنملا نوفرعي
 م تحاتاف هةيرحلا ل اوارشا ىح 0 ميكي ل 3

 اوطان مث هضم ةيزللكت ا اهولعجو اهرما اولون نأ فورظلا

 تحس صاق ممم نلاجر ' أبن واعمو ) كي 1 ( ةككادلا ةدايقلا

 نم وحعو نو 0 امدب قدلا د هبإ امضلا هلل 1

 يرجأو دودللا ىلا ةراتايب فدتتو تاكو ءاسا 0
 ةياووبلا تالا ميم ةيحب نادوسلتفار اع ف

 ىرخأ تريثأ الا هوم دمج ال تلا ةيودبلا دش الا
 لع 1 لق مذار مع زياكت ل ءاللتبسا بار لا نمو

 كالل 8 م,لغوو 4 7 رو راطقالا. نم اهالاو امو ديغول

 نلدمتلاو ةيركا ةنارأ 5 امربا 5 عاضخال لهاحلا

: 0 



 جاتحي الام تايانجلاو ةيصوصللا ةدايزب رطقلا نم ىلخادلا

 لاتعلاب هندهاشمو 56 1 هعوقول كابن ىلا

 مهسقتأ ىلع اوذخأ لالتحالا ذنم مهناف ةيدنملا امأو

 وه ا بوغرللا مهطساو ميا اف زياكن الا طابضلا ضعب

 اذهيف فاصنالا ةدعاقرارمتسالا عم اودعت مهمآ الا مولعملا

 رطعلا ىف يركسملا مهالتحا 0 !اوار ترحل

 لاوبظو طابض هدو يرصم ىركلم دوجول موزل ال

 لا افرك نو اقم كدر عل ةلغ هروجتول نوف داص

 رابكلا طابضلا مهتداج ءانأ نم قرفلا ةدايق ىلع نولوب
 مرمأ عوط ةيدنملا نوكتل

 راغصلا طابضلا لعج ةحلصملل طوحالا نمذأ اوأر مث

 ةيزيلكت الا ءىدابملا ىلع اورت نم مهنم اونوكي ل نا أضيأ

 نطو وةموكملل ا اومدخت آل <ل زياكت الا ةطتبا وف اقرت أ
 ةلمورلنملا ةطساو ري لدسللا لوالاذ قفا فيإلا اومدخل ل

 رصم ريغ يف ةدابشلا لع لصح ال ىذلا ةيملتلاف ةببرحلا



 ه0

 مهحلادبتساو نيينطولا هطابض نم اندرو ع اروع ريق

٠ 
1 

6. 
 ىرخأ نيريدملاو ةران ةيمومعلا ةباينلا مم ةطاسنأ هن وعزان

 ةضراخ هشيم ةرادال سس ىلا كلذ اوما ح١

 تدايصا خلا طبرااوطضلا ةراذادل ابمضو نردملا ةطلس نع

 نع أشنف ءاشن فيك ض ارغالا دب اهريدت ءامصقلا مهسديأ ىف
 ةءابجىف نيريدملا ةطلس رصح املوأ . رومأ ةثالث اذه مبلحت
 لع 0 ةطساو ذرعا م مه ناك ف عزو لاومدا

 ءايفشالا ةارج ةدابز نمكلذ لع بتر اع كيهانو سلوبلا

 فعبض ببسي ماكحلا بيهم مدعو نوناقلا ةمرح كابا ىلع

 فقوتلا سيلوبلا ةوق ىلع مذاوحتسا اهناثو . نريدملا ذوفت

 2 كو نمالا م كعل كتلف امو ماعلا نق رب رقت املع

 مدعو لاعالايف كابترالا ةدايز اهلاثو . لالتحالا ةحح

 روماب هثاسؤر لهل لاوحالا نم لاح لع سيلوبلا رارمتسا

 كلذ نع سبت ىتح نيلهالا دئاوعل هماظن ةفلاخو دالبلا

 لا نادقفو سبل زيدل ةرادا 8 ماعلا للملا نم ةعبض



 دك ١ ل

 اناف نوحلصلا هلم ديفتسا ام ىزاو 0 اعف ناو وسلا

 1 ها راستلا اذه ى اهوزرحا ىلا ملامعأ مات نان

 ىلع ةدئافب تدع ل 5 كل ل اتح الأ ا

 ملاذا اذه مهتحاصمل معأو محل ديفأ نكت ملام ةصاخ رطقلا

 فتكلو ًافاعضأ هنع ديزي وأ عفنلا يزاوبام ررضلا نم اهلباعي

 تلد نم س+ )ويلا اي هب 2 م رت 3 ولا

 نم اهووش ىف نيحلصلا لخادت نعأشن امو حالصالا
 نمرطملا ص تداعولا ةحيتتلا و أه ىر عفتلا وأ 0

 هيلع حالصالا لاخدا نا :اوأر مهماف سيلوبلا اماف

 مهلخادتب اللا م الإ لك ىذ نم ا هةحردل ةميظنتو

 قفاوم ديدج ماظنب ىنماملا هماظن لادبتساو هرومأ ىف ىلكلا

 مال هل ار احلا ىلا داخل حاملا ال قوش

 ةددعتلا مئاوللا كاشف الا فارسا نيرا
 لحدا ف فورطلا مهمدعأسو ةناشملا تاماظنلا اومرو



 ميمعت نع اهدب . لئلا ةموكلا هده انك را ىلإ هنظلا
 ددع ليلعت ةلواحع 0 طمف املع بجاو ولا وه مك ميلعتلا

 اهمرضت ىل لا ةح كاملا -5 0 كلت 8 «رصلل ن 0

 ا 0 د اهقاطن قيضصن

 تاي ارحا لكللو ةناغ ا لكلو ئه لاَ ع

 هل يقع سو

 جملة 0 سسراك / ءاعلرالا 06 ف ةلاعم ل

 . أبصن اده

 اهدصاقع ناعألا

 دأءدبز نم ءازج اهل دير ةاك كوش نع هللاو تسلل

 نادللا هناسفارذصلا هاويص نلئاروه سورس
 ميرال نكد ا م

 هل ةاعم اناق :قاهزل أ عم يِ ىعالو ةجحلا

 نم دفتسن لو ربصلا ةلك ىوس اهف عمسن ١ رقع نو
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 + لئاقل الا هدعب ردب لو لصفللا لوقلا

 ىمتو . مياعتل | ا ميلعتلا ميمعت لوقت

 اذه 0 3 0 لا ةموكحلاو ميلعتلا م 8

 1و ممستال ىبفرقو د1 قاع اك اهل ع ياجعل

 !! لمعت نأ ميطتست ال تعمس اذ ذا ىهف لفق اهبلق

 ل ركل ىف داني وغلا ةيوكملا ا هذه كلغ

 لح 117 تاعملا لعاجاو هلك نع داضف ميلتلا ا

 0مل اوفلا ريثأب اهيلع دوم اذ رم اماق هن ةعاقلا

 ديطوو نم لا ىرع قيثوتو مارجلا ددع لبلعت ليفكلا

 كلا ءاهريني ىدتتتن ديرلال اهنكلو ماظنلا ماعد

 0 0 كقرلا كانا ة املع تأ 1 ةدشرلا

 نيرظانللاماثيسنيبتف ةرصبمنوبعلا لكو ةلقاع سوؤرلا لك

 ىلوتيو اهدجم ىلاع نم ماعلا كارل ل نا تا ا

 رشن .ىف ىنت الو ءاوهالا عم ليمتال ةلداع ةموكح ةماقا وه
 ءاجرالا ةفاك ىف للا ءاول

 ةعرملانينيبم ءابطخلا يطخو باتكلا ىتكااطو



 هيلع ىلا وه ىح ةيدماو الع اهاتباوا ةوك مالا .ظعال ارم

 يف. زكر لع لاوش, مام ءاخرلاو ةدشلا روصع نم
 رومعملا مدصلا

 ءانلوسعلا اذه ىف اسس لاك سانا ىف م

 بهو نم هبوعش ءايحاو هرصانع ةمالسو زكرملا اذه ةيمهأ

 لمح ان ةوتلاو مرتاح ميظع ويلا معلا رو

 وهو الا هيلع ةقلعتم لام الاو بولقلاوهيلا ةصخاش راصدالا

 ناطلسلا ان الوم ماظعلا نيطالسلا دّمع ةديرفو نامع ل1 رفن
 هنو هدماو ىسالا هديا هللا هدي[ نا ديا دبع 0

 نم هيدد ىلع ىرجأو هاب لوطن دالبلاو ةمالا متمو مظعلا

 بيع موك شا نا تفر
00 

 ناىبع اذان ميعتلا يممتو ةيندملا ىف ديقفلا كو ْ
 بيقعتلا ىف لوقا اذامو لج حضاو لوقلاو هحرش ىف لوقا

 اذه ىف هدعب تكي نم ىلع قيرطلا وه ذخأ دقو هيلع
 هيف هلوق ءاؤ لصو محأ هفارطأ نيب لصو ذا عوضوملا



 كلتا ١ ا

 ن الا كلذل ةذختلا لئاسولا ناامل ةدئاف معأ لئاسو لاهعتساو

 ا رسللا سلا ةيماثلا هدارا ىدتما نم ىذلا نييمؤلا
 اهطسبنسةلهس كلذلةطساولاوءانثتساز ودد ةيعرلا تاّقبط عيمج

 مظعالا ةفيلكلا ةءانعبو للاب انلمأو . هللا ءاش نا ةيلا ةلاسر

 )لو زو هكاح معاتت نم اييرق ىرن نا كلم هللا مادأ

 كلاملا ةمدقم يف ةينامتدلا ةكلمملا لعجتام هتيعر ةحلصم لع

 دهاشم وه ام ليلدب ةيبوروالا مالا ةتباسم يف ةيقرشلا

 ةوقزرامو هابنت الا مظعو روهالا قرت نم:نيسامملا عيمجيف

 نم مهمزكس م ىف هو اهسالوريمضلا ةوقو رطاوملاا ءافص نم
 برئلابهلاصتابرقببسب الوأ ةباغلا لين ىلع مدعاسيقرشلا

 000 1و كاع تكا دودي ةاقاس ةندلاد اول هيقلت ست
 7 هذ هي ركوة ورو الا ةراثلاو ةيقرشلا كلاما ةيقب نيب

 هلناك ركع كلذل وهو نيتهللا نبي ةمراجتلا لاصتالا ةطقن

 ا را تنم هليحام لاجل الا نم جت لك قاةعألا خم

 نيحنافلاراظنأ حمطمو ةيندملا رهظمو ىحولاو مئارششلا طبهمو



 تبع 8 ةللتتخا

 ميلعتلا ميمعتا ىلع بن را لقأ رك كا رد ا لاجالابو

 مسوت نم كلذ نع جت امج الضف اوروأ ىف دئارجلا ةيرحو

 نم مهبقرتو ةيملعلا نونفلا ميج ىف ةيبوروالا بوعشلا
 ةجاح ىفخذابلا دحللاكلذ دعب قرشلاتلعج ةجرد ىلا ةيندملا

 راذنا قحلا رمعل اذهو ةيويملا تايرورضلاب تح برغلل

 انك

 ناو هداك نم ءارام ننال راما

 داعاو ةلمالا ةقعضلا ةلالا نواف فايس ىدلا نسوا
 نيسمالا نيذهب مامهالا نم لوالا ءافلمخلا مانأ نييقرشلل
 ءاشناب ةقئافلاةيانعلا همجوتو ميلعتلا ميمعت انيضخاو يللا

 ةيسلا ةتطاسلا ءانعا ميج ىف فراعملاو مولعلا رشأو سرادللا

 لع :دسنلا اهدرع قتلنا قلا سرادلا ىلا

 سرادم نم اهلثم نع اهف يلعتلاة دام لقتال ةموكملا فرصم

 ىلاعت هللا ءاشنا نسح ليقتسم لوب انرشي امم كلذو انوروأ

 ىلا لوضولاو ةيورو الا ةندلا طخ كارا و

 ةعرس برقأ مياعتلا يمعتل قيرط كولس ةيولطلا ةياغلا



 6 / اك

 0 مفتي التكأ احلا ةئيملا ىف لاهلا لامعأل ةيناثلا

 1 لع اهيس نيبساحم ممارتف روررغلا كود ”نم مريبطتو

 10 فة قرع نيجوتم لا الان. يع ردصإان
 07 فلاخم لمع ىأ لع مدحأ ًارجتي الف 0

 دئارمجلا تمادام ةكلمملاو بعشلا اصب رضيو ةماقتسالا

 0 ل يح هلق دسو هلا ديفل يباح هده ةقداتملا

 نيتئيهلا نيب كلذل ةفقثلا تلدوبت ىتح بحاولاب امايقو

 مفانملا بلج هنأش نمام لك يلع اندعاسنف ةموكحماو ةكاحلا

 كمارو هنطولا قولا بجاو كاسمتسالاو ةيمومعلا

 ةجاملا هيلا وعدتام مأ نم ةندمتلا بوعشلا ىدل دئارإلا

 00 يحر هيلع رودتو ةيبدالا بعشلا ةايحدب موقتاو

 0 م سر القأ ىرع

 1 لامجألا لئالج نط اهو ء ملا كف

 تكلذل ىف تاكسلا د ل ل كا اهف نا 3-1

 ا فر د و قالا فرس هاج تسال ماج
 طاشنلاو ةيغرلا ىلع ةثعابلاو



 كنحلا / 5

 نا عيزوتلا فراصم ةلآصو اسن رف ىف ةينانابلا أسماك
 مظاعأ نع الا ردصت ملاعيمج اهناف ايناملا ىف حالسلا ةلأسمو
 اولصوتل نيذلا ةكاالبا ةئيجلا ىف نيردصتملا مالا كل نا

 معلا مهم ر وشل د مهلا تدسو ىتلا ةيلاعلا بصانلا ىلا

 ةليضفلا نع مهملع ررحن ثيفح كلذ عمو ةسائرال مهتءافكو

 ةكاح ةئيه ىف اوناكامل مهنأ الا اضيأأ امل املاخع ناكمهلمعف

 مرمأ حضتفا دتف ةموكحما ةئيحلا هنود معلا زاطسا

 مسهملع مهعفن 1 نيح مهلمعب اوزوش مرتس قملا فشكو
 هماكح تدرمناو لهمجلا هيف مع بعش ىف كلذ مهمع ردص ولو

 ا مهماصأ انكانلا نوع قا موابكات ملعلاو ةطلسلاب

 دالبلا تارخو ةمالا لسوف اوداقت امهم كلذ

 بابسأ مأو ةيرثلا ةيندملا ناكرأ نم ربتعا امو

 تاعوطلا .ةيرح ةيوروالا تونشلا دل فقراخلا راثآلا

 ةيدم ةهماق اهناذاةيئلع لأ تناك ةسانس كتارا

 5ك املا نيبب ةيقيلاةلصولا يه تناكو مابق ريخ مللاو ةيندمل

 ةبقا مو سانلا نيب ىلعلاوةليضفلار اونال يلوالا ثبل م 0



 ع 31 - ل

 الا يح ع ارا لب : .اهعضنا

 اللب نأ ال هعااش ةنعا لك نااررفلا نم دا

 ىدؤي لمعلا وأ ةليضفلاب انورقم نكي ل اذا ملسعلاو ةللاع

 اذاف نايحالا نم ريثك ىف هتبجو ريغ ىف هلاعتسا ىلا هبحاصب
 ملعناكو ةم وكححلا ةئيمللا نود ىلعلاب ةك املا ةئيملا ت 0

 اصب نوفرصت,باغالا وهو ةليضفلاب نورّم ريغ اهدارفأ

 ركن دي رطب دايت سسك فرط

 ةشيحلا دارفأ نيب ةماع مولعلا ءىدابم تناكاذا امأو

 اهملع ل معتست ناىلوالل نكع الف ةك اللا ةئيملا ىدل يه اك

 معلا يف احلل ةكراشمم تمادام ةيناثلا ررض اهنع ناسك

 رذعت ابر ةينخ لاوحاض عب يف الا لملك اهللع ةبيقرو

 الع ةماعلا فوقو

 عمتجم نا ل دا( ب ظحلا هر نلت دلو

 لوبان آلا لع نودعي دارفا هنم ىتتسا ايغالا ملعلاوةليضفلا

 ااا از ةطاحتال انام ا تحرس ينل دك احح طاق

 ' از تيتا انما تكلا كلذ ةجصت رع لدتيم
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 صلقتفلاجرلا تاين تءاسو لامعالا تريغت امرح هروكلا

 هوامحو هتبجو ريغل هولمعتسا نيذلا ةصاخلا ىدل الا ملعلا لظ

 ضادتلا انس اوتاكو ةليضفلا دحو اوهاوعف هلا دع

 نم هور ملا تبعالتق لال ةلوص لاوزو لما ناكر
 مهب تلازامو لبجلا مهذب معو قيرفتلا ىدبأ نيملا كلذ
 داك وأ مهدلام ةيّقب ىلع ىضق ىتح لابقاو رابدا نيب لالا

 تسسأ: ىتلا ةيبورالا ةيندلا روبظو ةيرغلا مالا ماي

 دعاوتلا كان مأواهرارمتسال نمْضُأو اهنايثل ظفحادعاوق ىلع

 ليقتسم نسل ةلفاك ةلوبقم طْئاسوو ةلبَس قرط ميلعتلا ممعت

 الا كرام ةيصردلا ايضا نمانك ىح ةيرتلا تا
 نم سانلا تافبط عيمج نيب ةنملتلاب + ىدابملا ناشسا 5

 هاضتقم لمع كىفةك احلا ةثيهلل مبتكراشمو بوعشلا كنئاوأ
 ىلع بترتيام ىنخم الو هنع ررضلا مفد وأ طولا هلل

 ةك الا ةشنحلا لايعأ ةبقارس ايلف ىلا ةيهالا
 الثا لاوحالا ميج ىف ةمالسلا قيرط ىلع ريسلاب اهمازلاو
 ءاعماةل اتي وكس ةكيبملا دج ىلإ رلعلاب اهراثثتسا اهب ودحت



 م ع 6

 مهلعتلا ميمعت لااشو نم ةلبخَو مرصع ف ءافلخلا كر / ذا

 اهوكاس الا فراعملا راونأ ثبل ةقيرط الو اهوذختا الا

 عقلا نهال ااويمدعلاو تارا اه وير يرادلا اوَدِشَف

 لابقالا ف سانلا | وبغروتاغللا عيمج نم ةيملعلا تكلا ةمجرتي

 0 مولعلا قوس تجارف اهدئاوف نم سايتقالاو امملع

 ةيغرلا تممف فيناصتلاو فيل انلا ترثكو نونفلا ضاير

 كلاملا اوخودف ءافلخلل ةوّقلا داوم كلذ ترفوتو علا ف

 00 نم لقا ةيرعلا ةمالا تحض او كلاسلا او رعو

 نم كلذ ريغو ةسايسو بدأو العو ةنلو انيد نيتفاخللا تلم

 ثب ىلع ءافلالا ةرياثمو مجاعتلا ممعت ةجيتن ىه ىتلا رومالا

 مدس عورتل يئاقتاو سشانلا نيب مولعلاو فراغللا حور

 مهتكرلشمو سانلا لضافأو لاجرلا ةريخ لامعالا ماهم ةراداو

 كلاما تناك ىتح ءالضفلا ريهاشمو ءايعلا لحاطفل له لكف

يشم للعلا لها بربع اعف : مانأ يف ةيبرعلا
 31 ىلع ةد

 لضفلاو ةليضفلا راونأب ةقرشم حاجنلا

 ضراوعلانمهيلع ارط ا نكل قرشا مدي مل كلذ ممن



 م

 لاكلا نم اهدشأ تنلب ىح ةّئدلا اهدهم ىف 5
 بوعشلا اهف مار 00 مواعلاو فراعملل اهف تماقو

 تابسأ اوليكتساف لالزلا ءاملا ىلع دورولا مازن ةيقرشلا
 ةوقلا لئاسو مهمدل ترفوتق نارمعلا لبس اودبمو ىرتلا
 ندمت !رماقأو راصم الا اورجصو كلاين اودي م07
 اهمده ىلع ىوقتل تناك ام ماعد ةيردالا ةايخلا ةوقب
 لاككلل انام صقنلا نكي ملول مانالاو نينسلا تايداع
 لاح لع ميقتسيال رهدلاو

 م لبق اذا الاوز فقرت هصقن ادد ءىث ماذا

 ةهافرلا معن قا رغتسالا دب كلذدعل مهم تلبع ثيح

 اظل 0 ف ميم مذلا دساحتلاب مولعلاو فراعملا 1 يبلتلاو

 قرشلا لع ىلاوتت رقهقتلاو ماسقنالا لماوع تدخلا للا
 مابقومالسالاروهظ ىتحداوق ىخارتتو هر رام كا
 ربظم داع ذا . مايق ريخ مع |او ةيندملا ةمدخت ةيبرعلا ةمالا
 ةايحلا حور » رصانع ىف تبدو دددج ربظع لعتقاو قرشا

 لاككلاواءابلا نلح ةيئدلا ١ نم لحنو لاوحالا هلتماقتساف



 فيلاتلاب هلاتشاو ةسردملا ةلحم ه ريرحم عم موحرلاذ 0

 الو مزع هل ياست سرد هبجاؤ ةحدأت 0 ريخ ةهمايقو

 ةءوامملا ةريغ ةضئافلا هلئاسر نم ديفا رشن نع ةظمل رخأت

 اهددع ى ةلاقم 0 ءارغلا مارهالا ةددرج قة

 ::ابصن اده ١مه+ ةنس رياربق 4 100

 ميلعتلا م يمعتو اميل دل

 را رنا قاطو مالا غعراوت ىف انثح امهم ١

 لئاسو اهمدل ترفوتو ضرالا ىلع تماق”ةملظع ةمأ دجال

 د0 ايدوالا دالج ار[ ىو الو ملعلاب الا حاجننلاو ةوّقلا

 "كالا اذه. ممحللا ولع نم هيلع ناكءامو ةردقلا نم هبحاصل

 100 د ثم ناك و هتسش دبع ىق هع ىضم دعل



 0و
 ل

 لج رم هل اعاو ريس
 لاو تيأَحاَو

 00 ا

0 
 انررمي طاعا رد ةيتارمعو

 4 انفوسضلءامرك ل

 كملااج ىئاثلا ءزللا

 « للوالا ةعبطلا ©

 «غاص و ها لك رع

 « ةظودح ةمجرتلاو رشن او عبلل ١ قوقح »

 ل

 5-0 0 ةرخ م ىواودلا عراشب « ءاوللا > ةعيطم)





1 

 يك



0 
 زيزع هللاب تنأ

 ( دودمحلا دعنا

 دودحلا يلا يلاعلا بانحلا رفس نق هاتمصو دعت وهف

 ادكسو رك ف 1 ل هنشن [و هتبرضو انه قيسوألا هتتلو

 ديعسلا هناكر اهفرش امدنع

 أنلاو يا

 ع قاو دق نقلا

 ا رذب ا 1

 دونحلا هجو .ىلع اددو

 ريما أي كدنجب مرك اف

 ريصل ىعسأ هرطملو

 ا كدسع ؟حاو

 دادسلا اذا مدو 2

 ا

 ماعلا اغلا هناكر

 ودلع الها ترششساف

 00 ىدذدم 8 0

 ريسأ عادلا كرمالق

 :داسرلاو 0 لدعلاب

 مالس ىف كرم ل

 ' # يناثلا ءزجلا هيلو لوالا ءزجلا مت



 - ل
 ناف اهلع شقني ام لكل ةلباق ءىث لك نع ةيلاخ ةجداس

 شاعلالضلا شن ناو ريخالامف وم اديعس ىصلا شاع ريما شن

 مالسلاو نيدلا مويىلاهل الا بضغمبملعنيلضلا نيلاضلا ةشيع

0 7 0 

 دح ناطو الا رهظم

 نات صم سحر

 نس 00

 انف راعألا ثنا

 اضدايملس

 رف ناطوالا ان

 أرح رصعلا اوُملتو

 كيرالا جنلا تزاج

 كلنا شاع تنأ

 زيزعأي رص. كل

 نانكلو ١ ءدانبعو

 ناس .ءابرو

 رانم قرشلل وه

 رايس

 رارسلا لاط نادعي

 رابغ هولعي سبل

 راك مكيامف
 راهشا هبيف <لل

 راهدزا جاتلا العو

 لادلا الل

 اي كلو



 أ م4
 وبف نيدلا ءيدابم فلاخ ام لكن أ يف ةبارغ الو: فررشلا

 شيعي ديما قيرطلا اذه ىلع راس ىتمو ضحم لالضو حيببق

 هفاخ نم الو هيد نيب .نم لطابلا هياء ال لابلا انهم نع

 ةداعسلا هل تعبو ةيادحلا ليبس هل تدبت دق هنا لاقي ذئنحو

 ةدايسلاو ديلا ةورذ غلبو

 موسرلاب لغتشاو ةدسافلا ءىدابملا لع ىبرت نمامأو

 بيديها مدع قالخالا دساف بشي بش قم هناف ةلطاعلا

 عمس أذاف ةليذر لك ينايو ةحيبق لك لمعي نأ هسفت هل لوس

 ف نوحمات بدلا فارطأب نوكستم اسانأ نأ دب نم ولو

 مالا مظفتساو همالم لابني مهقشر نيقبل جينر 07

 ةوادعلاب مل رهاج ارو مهلاعأ ددنو ملاوحأ ح ل

 نأ لمأ ىف نحو عوضوأ 0 ىف لوقلا 0 اناو

 هدرا نتالا ءىندابم ىلع مهمانبأ ة ا لا

 .نونوكي مهفالاوةفينااهككحو ةفيرشلاهماكحأ ملو قع فيقثتو
 جك

 3 1 . .. 2-1 ٠ ٠

 دنع رمت, نا دب الو مهج لوط ممارسخ ىف ايقيقح اببس

 ةسيفن ةرهوج رهاطلا هبلقو هيدلاو دنع ةنامأ ىصلاز أ ءاب آلا



 ع و
 حبلا ىف سفابتتا ءاباالا تحت ثادحعالا :لودع يق ةلالصلا

 دا ددالا قاد ىف تناك ءاوسا هال سوادلا مظعأ ُُ

 لح ف دكر ا لك مدالوأ اهف نولخديو اهجراخ

 اه ةيلوفطلا نمز يف اهؤملعت ىلا ةيب رملا ةباتكلا دعاوق

 : را لحمضلو دئرب ىتح ديعب ريغ مز ز لفطلا ثمل

 لام سار ريوصلا نى ةيرلا نأ نفاع ناسلا 7 ريل

 ميج ىف ةليضفلا سمتلل اهنمو هك اردا مجرب اهيلاو ناسنالا

 نع رت ىنلا ناسنالا ىزت هلو هروب مدع 007

 ةداضصلا لوصالاو ةقلل ةقرفلا نال ضدشتو لصد

 ىنو نددلا قئاقحم 5 مراكملا و تداالا ردا ف ع

 ام ىلع هلاوحأ ةفاكىف لوعو نيل هساسأ ىلع هلع ناينإ

 ةياوقلا تارابعلا ىف هسفن دهجأو هحابأو هزاجأو هب ؟ح

 عيفر ردقلا مظع 2 را فدي دامك ا ةلعفلاو

 3 نم 10 ا هيهمفل أ مولعل || ةفرعم متأ ىتمو نآشلا

 اهنا ا كام ع ا اهريغو ةيفسلفلاو ةيعيبطلا مولعلا

 ةلضدءىدابم كلاماب كرتوانلحل هاساخا
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 نوعطتب الو ةريبك الو ةريغص ةقفت نوةفني الو ) ندهاجملا ىف

 (لولمعإ اوناك ام نسحا هللا مزجيل مل 0 ابداو

 هنردق تمظعو هتمظع تاج ؟لاخ نإ وطعن ارجلعاو

 تبشر و مكرصني هللا اورصتت نا | ولما نا ا كا

 تاحلاصلا تايقابلاو ىدهلا مبتا نم ىلع مالسلاو ( ؟ادقأ
 ىوقتلل هقاعلاو قلاوريخ

 ي ةيبرتلا ةفا د

 (ديملتلا ركاش ىدتفا نسج سبللا هيببلا ةرضحلا )

 )ب ع 0 ةسردع )

 0 لاو ةديالا ةداعسلا دناوأ لياذت ىصعتسا: دق

 قئاعْلا روص عابطنا مدعل دادعتسالاىوق قانا ينل كفر

 0000 عاواس فر نانرلا ءانن راف جسق

 تسكمتاو فرامااو لئاضفلا مهنع تبجتحاف نافرعلاو قيقحتلا

 فرصتلا ءوسب اوثدحتسا امل كلذو لئاذرلا ةآرم ىف مراظنأ

 د اوثاديقو اوحبصاف ميوقلا جملا ىلع مدالوا ةمر ىف



 < قل
 ةلطابلا مهماسايقب هنورب اوك ث يح كلذب مربخأ اهنيح

 ردق ءاشيام لع هللاو نلحتسلاك

 نوم ل ماو رت ل طك سل
 مالسالا ؟شيدنا اوملعاو هضعبب نورفكيو تاكا 8

 ءاشولو )ةطيسبلا ىلع هرا واطبقو ضر الاراطقا

 ثلا ىلع كلذاعول( انج ملك ضرألا ف سنس ١
 هللا ليس نع نودسسب ندا ل كعامسأ اقل الف نر

 نونظيو نيدلا ةرصن نع مموعنعو ا

 د نورهو نطلاالا نوار الف ءودا 7

 . نوملعي ال ام نوثحبن و ناطلس نم اهم هللا لزاام ها

 نم 0 0 الو كي ةرصنل اومله يتاوخاايف

 سهمتالاو لاومالا لذبب نيدلا ةيولأ ءالعايف ةدهاجلا

 ا ةردقلاو ةيظملاو ةكوشلا نم ؟تام.هنلا ال

 أوف 1 ورد خلا دبع نطيل قع هللا تيع اوم

 0 طاسب رشن ليبس ىف اوُققتاف ( كدهدب فوأ ىدهمد

 لام هلومتاوست ساو دالاس م اوده او ل



0 

 نم دو رجامم ثيح مميد رتمألا ليد ف مهسفنأ لود لب

 00 ةاال نرشم يكتمل املأ ذاب م طق ىلإ رظق

 موق نم هلل كف ن ملم م

 ل نم هلل و ظاَقيأ مو نيدهاجم

 هلو لئلاكدم دمه ناطيشلا نأ ا نيملسملا لادا

 0 ةيوعولا ل "ودا العو سأيلا 9 ىو
 اوملعاو قل اكيد ةرصن نع اودعتتف ؟نامعا ةرارح دمخم

 ايلعلا ىه هللا ةلكو لفسلا اورفك نيزذلا ةلك هللا لعج دق نا

 ا الو نيطاشلا تاوطخ وهن ,الق

 دراطلاو نيالا فانا لع نوفيك الا نويلسلا اهعأأ : نيدعات

 ” الل ىو ) لوف هلآ للا رضتلا انانتعو دق نأ ندا
 ( لسع نانو رب اللا - قط اوس يقر قدلفأ (هزو 20

 لمه . ةمجرلاو لدعلا ىن هيبن ناسلب هب هللا انربخأام لج

 حتف فيكف ممردقو ةرصايقلاو مهتكو شو ةرساكالا ميس

 ةديشملا ةعاشلاءموصحو ةقهاشلا مروصق باونأ ىلاعت هللا

 ءوسلانظ مل وسر لع نونظن اوناك نوففانلاو : نيملسلا لع

 ا ل ا يووم 2-١



 "لق
 اونيعتسيل لاملاب مدعاسيلف اهللع ردّقيال نمو مهلا ةرجاهملا

 لبس فيلاومأ نم ليلق لذي ملخم ناو يتيد رشن ىلع ه
 كراكفأ ذاك مونوأع لقالا لف يتفلاخو كقزار ءاغز

 <تيد .كوصا لع ير لئاسرو تلاع ملا اولسراف

 ءارهزلا متبرش لاج> تابر هوجو نع عانقلا فشكتو
 اوماعي 1 نيذلاماوقالا كانت بولق مالسالا را وأب تسلا ل

 ءادعأ مل سوسوو تابافلا بابرأ محل سدامالاكتابد نم

 بردلا ىلعراس نملك) ذا هبانرأ تبهذ دق اولوقت الو قملا
 مكرئاص,نويعبنورتال ماكنا ةيمحاو ةريغلا لهااب . ( لصو
 تامتن نم ابيف امو ميحملاو ةيقابلا هللا ءاهن نه اهيف امو ةنملا

 نورت مرج الذ هذه نوفاخم الو كلب نوح "الو ةعادلا هلا

 مكدالب ىف تسسأ دقت ىتلا ةينيدلا عياطملاو بتاكملا كراصبأ
 دارمل اراكتتاك تدم ىف نرشتنلا نرشلا كود 0

 ةعاشسالاو هريحشلا لأ اياراتو 1 نوءرقتو ىلا ىف

 ةشدلا تامل نودهاش و <20 ةبارشلا تا

 كلذ لع محلاومأ نورتؤيال مو مهتابد رشن ىف مرهاظتو
5" 



 كات ٠" سك

 تدع ندا ماع تي يدلل

 ديعسلا هرفس نم ازريملا ةرضح هدا غلب نا دعلو

 ال ا اب لا ةلسر تتكو ةصاعلا انرصم ىلإ داع

 نيتداهشلاب قطني لسم لك ىلع بجي هنأو لصنوقلا مالسا
 هتعاطتسا ردق لع هدعاس نا

 00 اق ماعلا اررإلا ةرضح ةلايبو تناك الو

 اهعلاطينا ةياتكلاو ةءارقلاب ماملا يندأ هل نم لكى ع بجاوو

 لال هلا تئازقلا نم كل كح لال
 ركام اك

 000 دراسف هلل سماوأ نومي نيذلا نوما اهجأ])
 مهبرنعةينافلا فراخزلا رئاكت مهببليال نيذلاو هب هللا ه ا

 هللا ند ةرصن نع لوزو قفيس ام رخافتلا مهلغشي الو 0

 اوحتف محلا ل و اوملعا هتلك ءالعاو .

 ىلا 007 3 لبسو كتي ماعم تيب باو

 ىلع نم رد نف ؟تردقو و بسح ىلع ؟نرد ةرصن

 مدعاسيلفراطقالا كلت ىلا ةرحابلاب ءال ذه هياوخأ ةنعالام



 كا

 م قرالسألا و

 ىذلا( تو سير دس ماض

 ( اكيرصاب ةدحتلا كلاملا ) هتتود فرط نم الصنوق ناك

 ليملا 0ك نا 0 نم نيل را 00 8 الينم 5

 لوقب نم مهق ىش بهاذم هنأش ىف سانلا تيهذو ل١

 مهنمو نيملسملل ةسيسد سد نا همالسا راهظاب ديرب هنا

 هد 0 انك كلذ رو هردد لتخا دف كل لئاق

 سانلا ترمتسا دقو اًملطم اهم مطَلا حصي,ال ىلا فيجارالا

 ناماسملا نم ماق ىت مي ءاوشع طب رمالا ادع 1

 ارا 50 ةمحلا ىحاص لضافلا ةمالعلا ةرضح

 اكضأ ىلا هجونو يرهالا ىرربلا لالا ا
 ىذا 00 اهم ىلا كرووين ةنيدع هاصع لا تح

 ف موري اريك هسمايف ثا اهو نا ماا

 ب ء ىتح هأب 8 ا ققدو ثحلو 000

 دات قدهدبح لك دها 3. 00 و هير نم ىده نر



 ا
 ىلا ةداعلا بسك 0 0 ضيعلا لاو 0 سس نم 3 ا

 رمشسلو ىرسسم ٠ "عفا 0 ١6 رع قيد دان تقطن

 ةدايزلا 07-5 تو ١١ و سمكس ٠ 0 حل ةدايزلا ف

 كلذ ىلع رقتسيو بيلصلا موب وهو تود ٠0 موب ىف ةداع

 هارعيرصحنيو مردتلا صقنب 5 ارت امو رشعةعبس وحن

 نا صمعنلا َّى رمثسلا 5 هنأب قفاوللا ريموت رهش هدم لصالا

 "015 2 ل خ

 ارتميتتسهه و راتما “وحن ةداعلا فلينلل ةداز نسحاو

 00 ا اك اذأو ءاملأ ١ لماما داع قوف اب 0 فل

 علا 0 لصح 0 ةفيعض قائد فق رغلا 6 بيسلا

 هناصقن تقوىفةبوامكلا قرطلا 7 ثلا ءام 1 نم نم جيتن دقو

 فسخ وهو ادوصلات ابار وم نَف ريالا رادقم لع لمتش هيأ

 6 .٠ 9 .٠ 7 8 0 .٠

 زيرابب يملا راع م نم ىلا وبغض كلذلو ديذأ هنعطو ادح

 تأ ص لس



 ل

 نبده نمج رخو طايمد ةنيدم تس طسوتملا رحبلا ف بضنر

 . يرحبلا هجولا ىضارأ ميج ىرل ةريثك عرن نيعرفلا

 رحبلا لحاس مم نيروك دا نيعرفلا نيب نوكتو
 لوتس دعاق عستم ثاثم ظابمذو ديسرنب طشساوملا كس ذا

 مسأب يمسي كثاثملا ادهو .؛اخسرف نوسمح هعافتراو اخسرف

 ةمماشمل نانويلا مسالا اذ هامسنم لوأو . نيبيروالا دنعاتلد
 نوكم وهو .لادلا فرح وهو اولا اند 7

 ف الا ةيركل ءلاو ةيفواملا تيربدم نم

 ةيرود راطمأ لوز هتدايزو لكلا ناطنف ع 2

 نينسلا نمةنسىف اراطف لا لذات / اذاف نادوسلاو ةشملا ةالاب

 :راطمالا نم صقنامل ةبسنلاب "اق ليتلا ناضيف صس

 نكل ترام ويش نم ةروث كلا ةيرودلا ناظم سا

 وهو كن رفالا هينويرهش ىف الا رصم لين ىف اهرثآ ربظيال
 اعطي ىتلا ةفاسملا لوطرخأتلا اذه أشنو. يطبقلا هنؤِب روش

 :رضملضي نأ ىلإ اف نع ىلا هفاحن لامزلا عنا ١

 ةطقنلا لوزن ننع ةدايزلا فدخل لسانا نو 0



 سر
 نفسلا ريسل ةلطمملا تالالشلا اهف رثكست ةيونلا دالبو

 (سارد م 1 ل ( يديشر ) نف . طسوتملا لينلا ىف ةيراحلا

 0 0 ) ةيحاب ىلا ( سارد مآ ) نمو تاللالش ةيالث

 ال داش ةينب ( املخ ئداو ):ىلا ( لاَص) نمو: تالالش

 . ( افلح يداو ) تالالشت الالشلا هذه ربكأأو
 0 م يس ف رصف ني دا لدألا لشلل امأو

 "0010 10 صم ادم تيح اناس ةزوؤك كل( ةله)

 01 يتلا دمع هر طل هده نم يرق تم فال ١ هذا

 دكا ل دل ير ناوسا نمو تاالئافلاارخا وهو ناوسا

 ىلا اممم مم ةردند ىلا لصي ىتح يلصاللا هار ىلع ابيرقت
 ىرقو ةددعتم ندع رعو ةريثك تافاطعنا فطعنيو ةرهاقلا

 ةباهم ىلا ليما هجولا تايريدم ماو مخ يدر هج

 مسقتيوهنم ةجراخلا عرتلا ةطساو وأ يقاس ةراال يد

 ا دلل لع ةرهاتلا لاك ىةيقاولا هي ريع: زظاتعلا دنع

 رحبلا ف بصي يبرغلا وهو امهدحأ نيعرف ىلا خسارف
 ” 1 الاروع قرشلا 2 ةلاو ديكر هم دن تم طسؤملا
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 تاريبج ةليم طاتكو قرشا لاشلا وح ةيصو هسا

 نم ةعباد ةريحن لخد مث همجح ديزفف لويسلا نم ةنوكتم
 دعو أمم ةهانم  طااتخال هنأن رج هع ربو اهترتخ و أم 52

 (الاتس) هال يزرع عو (هطالا )لاله نورك اس
 ام ىوريف راتس ةهج ىلا نضر: ىح تاالالش ثالث مطقبو

 رملا اذهو . ىراحم ةدع هيف صنت كانهو ةعساو 00

 ناكل ضيبالا رهلا ب لصتن. ل ول هايأا نم هيف بصنيام عم

 .لامرلا يفعيضب لك رصف ضوأ ىلا: لصباال نك أعرو افيعض

 اة غلبت ضيبالا ربنلا هايم ناف

 اقرتخم موط رمزا نم اهةتسم يرجيف طسوالا لينلا امأو

 ةرثاد سوق مسرن مث ( ىريج ) ةبرق ىلا ةيونلا د51: مظعم
 برّعلا» قرشلا هتطاش ىفو ( طارقم ) ةريزج ىلا يبشر

 ( ةربطا ) رمن هسيف بصني ( صاد ) وأ ( صانض ) ةيرق نم
 بونملا ىلا ( طارقم ) ةريزج نم ىرجم مث ( ةربطع) وأ
 ريدح ىلا ةؤئاو سوفا ار قرشلا كاكا نإ فططعني م

 ةاقند دالب اقرتخم اهركذ مدقتلا ( هلي ) وأ ( قالب )
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 افاثتكا دنع زياكتالا 5ك مسايا زباين اروتكيف تيكلو

 اهدحو.م.ب ارا ةنسيزلكن الا كيد نا دويفلا ةف رع

 نم تاجرد “و يقرشلا لوطلا نم ةجرد ١" ىف ينونحلا

 0 نوكتم ع دملا اذه ىف ابنم بصبو يبونملا'ضرعلا

 001 تقلا راع اص رعو  لافتوالا نيتك كورلا

 دا دنالا ظح كاعشملاا دنع اطوطو ارم ك1: ىلا 1

 جرخم ضيبالا لانا ةثبدحلا تافاشتك الا نمحضتنو

 هحتدحأو عرف ف منج من عورف ةثالثب ةروك ٠ دملا ةريحبلا نم

 دالب ىوريو ( وراج ) لالش نوكيو يبرفلا لامثلا وحن

 عورف ةلجابف عرفت تامجأ و تاباغب كلذ دعير عو « يرن »

 اهيعأو لويسلا اهف ةنوكتم رخآ عورف ةلمج هيف بصيو

 ا دولا نادم ىف نم ألا ( كالككر

 . ةشيطادالب قر نم ىذا (تابوص )وهيف لازغلا رح

 || اسبح موطرخلا ىلا هعبنم نم ضيبالا رهلا ىرجم لوطو

 ًارتم وليك نم رثك أغلي قرزالا رمملا عم عمتجم
 رمقلا لابجم ةطرملا جولثلا نيب هعبنف قوزالا ربنا امأو



 ا

 طسوتالا ضيب الا رحبلافرصم ىلا هونلا دال ىف موطرخلا نم

 هيف بصلو

 ليتلاب ىمسي اهدحأ ماسقأ ةثالث ىلا لينلا رهن منيو

 نم وهو هيونلا طنا لن وا ةطسوالا ندا سا

 تا هليف ةريزج ةامسملا قالب ةريزج ىلا موطرخلا

 ٠١ وحنب ناوسا لالش ل لينلا ىف ةريزج يهو دوجولا

 نم وهو رصم لين ا قدا لدلا ب سب انتا قا

 ليلا امأ : طولا ضيالا حبلا لا ةروك هس

 موطرخلا دنع ناءمتج نييك نم 0 نوكتيف ىلعالا

 ' ىمسو قرزالا رملا امهناثو ضيبالا ربلا اهدحال لاقيو

 نيالا رملاف..ابم نراما تاهل لاه دع ار

 ةريبك ةريح نم جر وهو لينلل يتيَقملا لصالا هناك ربتعب
 ىلع ( بريك وأ ) ةريح ىعسن نادوسلا دالب يبونج يف
 ةريحبلا هاذه ةثدملا تافاعتكاالا نم قمح م بسس

 ابب ةراملا دالبلا يلاهأ دنع مظملا ءاملا ىأ اضيأ ازئاين يمسن



 أ سل؟
 اومزتليال نأب نيتشانلا حصننو اهتمت ططخملا تالكلا ىلا
 مهئاباتكب يف مجسلا

 سه

 ( ةنس هةنأثلا يداجج )

 ( لبنلا مدانم )

 ءارغلا « سدنملا » ةديرج نم نماثلا ددعلا يف انعلطا

 اشاب ىلع ةدأ عدس كاملا ةمالعلل نأ ع 0 !| اده 0 0 1 لع

 ءأ رملل ةدافا انه اه 2 ا ل براحلا رظان م فار |

 0 نواسم و أوه ان نائف 0

 111 هل عايض اهلاسقا قنايتصخ نامأوت نادودلاو

 دالب ىصقأ 0 نينا نيربم نم 5 لينلا ره نا

 نررلا لملاك ضي ذا نلينلا اهو ةشيلا دالبو نادوسلا



 بما

 انالاومأ ومار دب كو تاوضلا نماطلا فرد ال

 ةيلح هناف لعلاب ,كيلع كيلع .:اهاج رغ تماو كلتش

 ءالضفلا حاشوو ءالقعلا

 باوصلا نيعوههتلقامزا ةَقيَمح ةَقيقح - « سيسنلا »

 مومعل ىن :-ءأو تدداو ملعلا با اما د نم

 ةعل انهبا تيح هم زرعلا ةفارملا ةفللاب 5 وصخ اميلعو ف

 191 نم 4 ف 3 ىلع ررصخا ماود كا كد

 يتديفيامكملع
 حرر قطا ضعصخل دق د نا كا

 يناس ةباغلا فيرش للعلا نا ءا اةوهز ناك لطابلا نا لطابلا

 مولعلا :ليضحم ىف دابجالا ناوخالا رثعم انتلءف ةيدفلا

 اللا ىرملا نم ءامدقلا وانا هلام كال تال

 ليثالا دجلاو

 نم ريثكو ةلاسرلا هذه تاكىلع ظحالن ( ةسردلا )

 اة ل نول عج حلا فاكت اذا ىتاكلا نا هلاثمأ

 ءارةلاراظن أ تفلتسن اننا 00 هماشب محم تباماو هيض 0



 41 ١ _ 

 هيصاقم شماو ملسلا ىل اع لبقأ

 رخاو لابقا يلعلا ل

 000[ معلا ع ندا ض!ىعدأ بسلا

 1 : متخأ يناف ىنغ يل اخ ناسا هل جاتحمال هنأف

 سلجم ىذلا نانرلا هينملا الا مويلا كعفني الو يعابت او يىدخ

 هل عفت ربو مايالا لك ىف كحلاصم هب ىغقتو ناكم ا هن

 : لاق نمل غصاو مانالا نب تح

 ناسنا كايحام ماردلا الول هتيحاوجر 0 ! 1
 قل ااطم كلعف لعجاو هال

 لهاج كنا ردن لو تلبج هللا كاتاق - 0 ١

 ” كفل هل دارأ اذا نكلو هنا لعراتلا لصف كفك

 لاملا هيلا ببح ارش هن دارا اذاو ةعاتقلا هم 0 ةعاطبلا دنملا

 : لاق نم رد هللو هاين ده هلغشو

 الك الرا رقد يدز راك را ةمرلا انادلا طاحت

 نم امل اتابع تكلا ار وك يرام
 لع. ىف اوثحابت اذا مهسلاجم ىف ءارصالا سلاجم 0



1 

 داجأو لاق نم ختفم هملعل ىنغ لودد ماعلاو --
 نر

 0 راتعاال 0 اذا + قتلاو ملعلاب هللاو قفلا ةايح

 كيلر اتم ولا رص د

 هيفسلا ريغلا يديسو هيدنلا يذاتسأ كل تدلل (2

 00000 | ةدئافام

 ريوتت معلا ةدئاف نا ليبنلا باشا اهمأ ٠ د
 ةولملا" ىف تدحلاو ةفحولا ىف رولا وفاه

 كم سال اكوء را هل رهو ءام الا وك

 لفدقو سها

 ظ لا ماك ءرللا ةنبزو يرولا ىف ةنيز ءىث لكل

 ا نكن ازا هاذا ءرلا ف

 ايندلا ريخ) مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةمحرلا ين لاقو

 (لبحلا عم ةرخ لاو اناللا ريكو لملا عم ةرخ 5

 هرك اذ تنأ ءىش سفنأ ليلا
 هرخأغم سرد ل 00 سردد نم



 اكسال / م

 ١ ىلا مدنلا ةمومسلا ةسعاوأ لب اودلا ىروش ناجع

 3 ريررحتلاو ءاشن الاب نئشانلا صعل مامها 0

 اريثكرترحتلاو ءاشنالا متم نيشانلا نصف تارت

 امهناثو يطويسأ اهدح [نابيجمناذيملت نيعشانلا ءالؤه نمو

 ثيدأو بيسن نيب ةرواحمب املوأ ان لسرأ دف يطايمد
 دلل د ناتاع ار ددقو ع ةيرتلا قا ) ايبا ونع ةلامع اممنابو

 لسراّمهيزألا هداهم |مهريغ لع ؟ نيل اننا م سيترتلا لع

 3 0 نم 3 انبلا

 ىدتفأ دمت 27 سيجنلا ةرضح ةرواح 0 رعلا ىلاو

 ةيريمالا ا هسردع تيملبلا ىردق

 مكنعا 5 |نأ 00 ملا يا بيسنلا (2

 0 الإ

 ممساو مالكلا اذه كنرشبال ىخأ - « بيد ل

 ريغ لع نودب ىتفلا نا : مايالا يدم كمفنيل لو ا



 م 5 كف

 ةسمج ٠ ا را ل رشلاو ةلبقدلاو ةفونلا

 ا نم انتعأو انقو اننملاو فهوس ىو ةيبويلقلاو ةزملاو

 طقف ءاضعا ةنالث نم لكشت. مويفلا ةيريدم سلو

 باختتا زوجنال 0 ظ ايريدملا سلاح ةبوضع 00 (

 نيثدلث هع ا . 0 9 0 دلل 2 ل ؛ وضعل كح |

 نوعفل ره مل ١ هف رعم هلو لقالا ىلع ةلماك ة هنرس

 0 1ك 005 َّى 00 ا مع 0 ا را هلام

 ةمسا 0 نع 01 0 0 ناتلس ا نم

 ناو لقالاب تاو 0 0 تاباختت اللا رتفد ف احردنم '

 ناو اركلع فا نكراكلع ةنراللا كا

 رخا هب ريدم سا ف اوضع يوك

 تا وحس ثال# لك مهفصن ريبعلا ريصبو تأ وئس تس 1

 هعرملاب مرييغل نوكيو مبماختتا وأ رك زوجمو

 اع قاجام اال



 08080 ا ا

 نبين اوقلل ةعالقلاو ةيودخلا ةميخفلا ةرضحلل ةقادصلا

 هدو اسس هود ار هلو سلا نش راوش ردملاو

 دا تن اسلج ى روضحلا ةبزتدملا سدنهمشاب ىلع بجو

 م دودعم كار هلو

 هل رب الو ع ب ع ةينلع رز :نياحلا تاسلجو

 11 ةلامعا ممل نم 0 : دح اذا. الأ هود هلق

 م 00 يف سلاجملا نم هريم ةراخم سا ىال زوحب

 تاروشنم 3 را

 نم أب الا سل ىأ ضف نوكيأل ( سلما ضف )
 - بد باخت ا ىف عرش, ضف ىتمو ىودخلا ومس

 نيل سما لاخلا زر ريش جانا ف

 اذا ميس ( تاردللا اع لكشت)

 ةيالثو ةينامت نيب فلتخم ءاضعالا نم ددع نم تايريدملا

 . هلر ,دملا 0ك

 ا نم هدحو ل د 0
5 26 5 



 دك سود

 ةاردلل ف ىاوسالاو كار لاس ران
 كلذ هشأ امو

 ىزرطلا تايلمت ىف ار قدم نإ ةيردللا د

 ميمرتوأءاشنا 71 لادا وأ عب وأى رتشمىفو ىزلاو ةحاللاو

 نوحسلا وأ لاجمل وأ ةيردمال ةصصخشلا نك( اهالاو ل1

 كن لاتتسا نييخأ ىفو ةيريدملاب ةصاخب ىرخأ ماسلا
 لئاسملا ميج يف هبأر ىدبي نا اضيأ هلو نكامالا وأ ينابلا
 ةعارزلاو ةيمومعلا فراعملا يدقتب قلعت ىتلا

 دنع فبختتت نإ تانردملا ليلا نك منع ارا

 دعن اهف نيبيس [م نيناوقلا ىروش سل

 سلا نم شعم مثتليال ( تايريدملا سلاجم ماثتلا )

 هودلا ةيعفلا!ةرللا نم رصأ دس الا
 هيدمو 2 داعيم هيف نيعتبو ريدملا ىلط لع ءاذ ردضل

 فو يدا هن 6 ىف ةرع 0 ا دامع ا

 ا هطناع ريدم ولت ةنريدملا نس ا 0 3

 نوعي ردا ماما نودحتسمال ل ءاضعأ فاحو 32
 ؟ ٠



 ل ا“ َ موا

 نيناوملا ىروش سلجم

 ةيمومغلا ةعما

 0 اا نع ني رع لك مكتمل
 ءاضعأ باختتا هك هانجو الع مالكلا 1 اكياكا ع

0 

 و 5

 26 ا

 1 و الا لصفلا ص

 4 تاي ريد. رسل اخ 0 و

 ا 00 ا ا 0 قرطلاب اا تان دلع

 اهسلم وه قل هنريدملل ةدئاف

 ابفرصل ةداعلا قوف اموسر ررهي نأ ةيريدم لا ساجملف

 ا درا 2 نك ال اعل ةدئافلاب ةيردلل لع دوعت اشف
 ظ هع ةيركتللا قدم بمحل

 قلعتت ؛ ىلا لئاسأا ىف ةيردملا سلح عا 1 بجو

 ىرأأب  ةتلمتلا لامعالاو .!رمحو ارب تالضاوملا قرط هاجياب



 ناك ا ا

 ةنوكم ةيعرشت ةوق نم ةمورح ةمأ مبطلاب ىبف ذيفنتلاو
 إي دقو اهيرسأب ةمالا هيتس دا رذأ ضم يلع
 نم ةمال رلا) «انسم ايار را ةفسال مدس نإ

 ىف اهنع بوني سل امل ناكذا الا ةمآ اهسفت دعت نا مالا

 ( اهمكحم ىتلا نيناوقلاو مماوللا عضو
 هنلبامةراضللا نمؤلبت ملةمآ ةيرصللا ةمالا تناكاملو

 ةيعيرشتلا امتوقتناك ة يكب سمالاو ةببوروالا ىرخالا مالا
 ابف ةيرملا تم ىتلا مالا هتاه ىوق نم صاصتخالا فلقأ
 مس اولمضو ىف ةيعيرشتلا ىوقلا هك ىلا الفدا كا عيج

 قيد الا ةدئقت نوكياال اها-تاطو دمو نال

 اماع ىودحللا ومسو راظنلا سلخ

 ئرصللا ئاظنلاز واعلاب تغرش ان دنعةنعر رشتلا ةوقلاو

 ةبرجه١©٠٠ ةنس ةيناثلا ىداج» 4 يف نيددأع ىارسب رداصلا

 لع تش وهو هكا ١مم ةنس وام لوا فاول

 سلام ةثالث ليكشت
 تايريدلا سلاح الو



 ما و تعد

 يناثلا بابلا

 ( ةيعيرشتلا ةوقلا )

 مسقنت ةك اهلا ةعيملا نا املاس هانركذ امم ءارقلا ط

 ىهو عا اولا نسن ىتلا ئه اهمال نيتوّملا ما ىه

 ار سا يدعو ةيدلدلا ةيركمللا تاماطن مست ىلإ

 00007 0 للا املا اق دف هيف رملا هلل

 ا ار ةعاطا هيلع

 ىهف دحاو لكش دالبلا ىف ةيعيرشتلا ةوقلل سيلو

 ” ةحردل ةعبات ىبف لا لك لعو كلاملا فالخخاب فاتح

 ىلا حدعلاب ةراضخلا تك ع تزاف 0 ةمالا ةراضح

 د هل ترا لا لاك ةلضمم ةيدشلا انف تك

 هلا هاهي نسكماو مضتو نست امل دارال ةيقيقللا ميرشتلا

 ع ال انما هيد كلم اك و ةغاط ةدنتسم هم رك



  ءذ كج

 نماثلا ءرولا
 ( ١05 ةنس ىلوالا ىدامج )

 « ةينسلا رهاوملا ©

 ةيعامجالا ةئيطا ماظن يف

 صخلم مدارلاو ثااثلاو يناثلا ددعلاب ابرشت نا انل. قيس

 دكيوالا (فنسلا رهاول و هسا نم ا
 ملاسلاو سداسلاو سماخلا ددعلا ىف ائيش هنم تت

 هد رطل ىف هصخلم تانك مدع لع امرعإا كا

 ددعلا ىلطل ةباجا هنا الا يناثلا ددعلا يف كاذب اندعو اك

 مدع يف ادبأ.ركتنت م انوكل ًارظنو لضافالا نم ديدعلا

 كلذلو اًئيشف اثيش هتيقب جرد ىف انعرش دق ةددرجلاب هرشنا
 ةوقلا ىلع هيبلأتو ددعلا اذه ىف مالكلا صصخت اناف
 لوقف ةنعرشتلا



 هك 2 2

 011 0 تينا 1 ناو كريما لا ىه

 ابهجيوت ًايفارغلت اهجوز ترعشأ روناولا اهبوكر دنغو اكريمأ
 هلو تقرع | كساو هريسم ءانثأ ىف روناولا أاده قرغ دقو

 اهتمداخ م

 تاركا ىذلا راوسلا اوهءادهت نأ ربط .ىيفحتلا ئذلو

 سر لإ طبل فار تلك الو ةتيوز ىلا تحل ودا
 نيم 0 نم ىه توما فوج يف

 ا كنرف فلآ نيستو ةام ةميق ةمظعلا عم راوسلا

 نيسمتو ةنام راوسلا نع هدق هم 0 مر هدنع ا ا

 كاد ىلا كنرف فلا نيسع فدو قره وح يلا كن رف تل

 ادا 1 !مارصلا كلذ اماو ترذكا يتيما: ىدلا حتا

 تت 1 فق نم 7 ل هديص نم 2 هياصا

 سس ير بخور حل مم لسل



00 
 مف درا داق 2 3 ةميق هل اوءفدف

 ىلع هضرع مث اهنم رثكأ ىواسي هنأب هداقتعال ةميقلا هذه
 ةيمك لأ دعلو غلابمل نم 2 و ىرهوج

 «بت هنأ الا كن رف فلا هن دا أ لهن ققدو 0

 هنا ١ لبجب راوسلا اذه لكننا

 ةلشاضلا ةراطلا الا لطرخااقو رم روكا
 ضرعف مالا اذنه نع هتطقتنتساو هيرضحتسافؤ ( ةيلخادلا (

 رواسلا دوق تسحر لب كلذب تت افا

 رفسلاب ميرصتلا ةركّذت اهانعم ةيواسنرف ةلك ىهروباسبلا )
 1 نأب كلذ نم مبفو رورملا ركاذت ( رطقلا انيم جراخ

 تردشا تناك كريم قدكونبلا تاحبصا دج تمس

 ار فرع كنيام ايسر تاس
 ةللاي تتاوحلا قم درر ايحور لك فا طل لا

 ضرعم ةرايز لجال نيتمداخو هتجوز 2 سراب ىلا رضح

 هانم اهيلغ تقطف نهرا قع ماقأ نأ دعلو م5

 رفاسو, نسراب: يهتجوز كرتفااكي صا ىلا ةخرسش رد ل١
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 ماضي ابف'ةلاكحب ماقلا ىضري ال رملاف
 نيهر ايلعلل زملاو ماركلا هابات لذلاو
 00 10 لال الملا ىلا وصخ باق

 0 لالا لا لا لا ل لا ل ل ل

 .٠

4 
7 0 4>» 

 #* توح ©

 #« كرف فلا اتئام هن“ )

 )1 انعم نعم ءارتا ةشارطو ةددرجن ءاج

 2 قيام

 00 ا تا بز دنت دا رشا

 ىلا هلقن نادعنو اكنرف 1 دايما هسا د

 000 را مي كالا دك ةيلك قم هلع

 الا سحلا ىلإ كلن رف فلا 7٠١ ةميشب ا و

 اداوم | لع يصر غو نيدراب ىلإ هب ةحيوتو ئرتكملا هذخاف



 ل

 ( قاتلا دشنلا)

 ناسلاو هدول 0

 نفد دك دبعلو

 داهجا) دحم ايه

 دانيل[ 05

 ديعسلا لينلا ا

 ديزملا 0

 د ]

 جمامأ (رصم) زيزعو

 هدحب ريمالا اذه

 ةدارم لكار لاا دف

 افكر

 انس 0 م

 ورش

 نمل رصنلاب ل وفن و

 ناعم هل ءاد تقولاف

 نيعتسي هيب مف

 000 كلف ف م ان

 نيصحلا نصحلا (انسابع)

 ةهدالنمل هبجحنو

 اداناع م لابس



 ا

 ةرم اهلك اهم مايقلا هتك ال ىتلا ةيناسنالا لامفالا ردمو

 نع زجاع ورش كلذلو 0 1 كل 0 كإ هيا

 كلذ نع اليف هداف ةهارم قيرطلل هشلتاو سوردلا مهقلإ :

 هبنجم مزليو ار يثك رضي سعأ قيرطلاىف ةعلاطملاب لاغتشالا نأ

 ١ 11 سلا نا :ان رن ول :اليناف ركذي ام لع ةدايزو

 ' ابا وب راملا ى ةيلاطلا لعرءان الا رشم م ديلا ني

 اذهو بمللاو وبللاب هلاغتشاو هلسكو البل 4 00 مدع هلا

 م باطو يلاعلا بغر ءىرم ا نم هعوقو 2 0

 ةداعلا هذه نع اوعجحترب " نآكيلع ب تجينا لوم 0 يفر

 ركاشللا كوي ا 0 دو

 م0000 داما لع و ٠ لابلا يدك دكا: ردع

 لاونلاو ةدايسلاب ىلظحيو كل 00

 احلا بلاط َّى رمعلا عاضأ دحر ع نمالعلا سَ



0 
 ا ميظعلا رجالا لانت كلذنو ةقيّقح هب لمعأ نا

 ةرخ الآ رادو ايهدلا ناد نراذ

 باوصلا قيرط م :هادق كنا ام - قو

 ءىدانسلا نم كمهام صعب لع ةاباعم 1 كشوان

 ومالا و مرت لس

 يي قيرطلا ىف ةلاطلا

 هيادت 1 0 ديا نم همي

 : هنع اوعج ريف هرارضا

 ردم ناهج ةعاس ناعيا 9 00
 ١ ع 3 0

 00 8 17 0 0 00 تانوغلا حا ا

 ه0 كل قالت 8 وحد ريس نك كنكنلا 0 رام لك لع بتل

 ا مسجلا ناطاس وه ل ملعب لك



 ون

 نطاخلا هنحلو قى 2ك اب ربل ان دلا 0 لاومالا عج

 رطاخلا نك اس لابلاحاترم ليللا ماني ةصاصخ يذريقف برو

 هءابجاو مايعلاو هللا ةدابع نع هلغشل لفاشال

 ا انا مت تليلع ىلإ تقصو كلذ تلع اذا

 'ددلاو قلاكا ةعاط, الا نانوكب ال ةرردلانوكسو يملا

 مايقلاو راللو نفرأا كانا ساو هيهاجا كو ةومادأب

 '00رآ ىلا رومالا هده لك سجاولا, نطولاو لهألا و

 | لاناكلوت ىف الوأع اذه كنا كفار موقلا نيدلا اهملا

 كالذ داحلا لع كبدع قاب مانو 0

 زاعش ملخو ها تتكيف نم مك ا هله ال للا نر

 قرشلاو نيدلا

 مظعأ نا ا اد-ه كلوق نم يل نيب: دقل ىببف

 جملا نمعمج ىذلا فيرشلا نيدلاوه هتايح يفزاسنالل داه
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 | 05 ىتح ةفيرعلا هتدابم ىلا يدشرت نا كلب لهف ىواف
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 ىو ةقمسل لآ كل لف 1

 رم اهو يد ا

 هور نا لا فاتت

 ار هع *اعأ 5 ىعبف

 .ةورثلا ىف ةيضارلا ةشيعلا نأ ن 0 قوش

 ما
 ةور اذ نوكت لح نا ادام

 لكن يلا ا 5 :

 تزفاطاو قم( ساتخا كالا

 عاق ارخل رطاقا اس 1-7

 ديتو اهاندآو ناكفالا اؤسأ الاغا دبأ ىلا لش 6

 ظ اهذيفنتب تق نا لذلا ضيضح ىلا كلضوت

 تنك ناذ ياو الا يراكفأف ىرأال 8

 ءىتتمجرأ (ك ةعطاقلا كلئالدب ابنع ىعجرأف - 0 قرن

 ةتسأا قيزطلا ىل ربظاو قباسلا ىداقتعا

 ا

2 
3 

 قاتل ةيقفلسا ةداقملا نا ىخا ا ملعا 8 ىتوش
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 لمعلا  انمكح اذاف ليبس .موقأ ىلا انيدهل انل قلاخلا هبهو

 ”00 لو كال" اممدخ ىلا .ةحستتلا ىلا انلصو ةلعكلا هده ف

 00 20 اال ةةداسامسملا لع دعاوق تناكول
 ةيوايميسلا دعاوقلا هذه تقدص ول هنأ نعالضف لاملا عمج يف

 نا.ذا سانلا نيب لماعتلل ةضفلاو سهذلا يندعم نا رات

 امن الرا عع ماعلا اراتخم ل نيندحملا نده

 هيل د محضو كناهر ةوعب ىنريحا دعل تت ىعبف

 دعاوقلا, داةتعالا ضدن ئسفن" ىف ناك ناو كلؤق قيدصت لع

 ةيوايميسلا

 ادا كالا دعاوس دقت لا: تالع مال تق وش

 ” 1 لف لع كل هاك داب زد رخ او قف شح

 لع هباولختشاو ملا ادهم ورتغا نيذلا نم دحا لصح مل

 لال نم ةرطنمألا ريطانملا دم موملغا ا لب لْصعأَو 6

 كارلا ١ دنع ديلا ن2
 'اداتتعا.تكرتو .ىلوق تقديع تيك اذا 1

 '00 كلاس نا نمسا اماما ١م اهافارحو انيللاو



 ا

 األ 2

 را وح لهو - قؤش

 بهذ للا ككل

 هن لغتشاف لمعلا اماو معلاب الا لغتشا ل ينا  ىمهف

 هساردلا ةدم ىف

 راو الاب هول كل رك نانا كاده حلا عا قوش

 فهذلاوةضفلاو ساحتلا نا كلذىلع ليلدلاو قيما نع لاخ

 ناكل اياك نكماولو ةيعايصتسن] وة نداعجم م ا

 . نيذلا كلاثمأ نم ريثك ًايميسلا لع دعاوق قيبطت ىلا كقبس

 ظ ريناندلا بحب اوعلوا

 ناف اذه كلوق نم با رغتسالا ةءاف ىف بف

 ةلوبقم 0 لع دعاوق

 لابلا تهدف وأ نكمل ريحلاس نسال ف نبا

 يذلا لّتملا ابف 5حب ةلضعم وأ تناك ةلبس ةلئسم لك ناف



  ؟هء

 5 نسبدص نم ةرواحم 5

 "لآ ىردصلاو, ىولا لخلا اهيأ احابص مع قوش
 ميركلا ىبعو ىديس كحابص هلا من - ل

 او كلاوخا لعن لو ةزاجالا تضم دق - قوش

 ةقيفح ىلع فوقو مدع كنتبناكم نع ىنمنع ناك دقو هب لغتشم

 ىايا كتبطاخ مدع ىف بسلا اه

 ةتاتطاعع نع قعنم ىذلا ىبنملا بسلا لآ ف نيف

 قبطاخ نع كعنم ىذلا ببسلا وه

1 0 6 

 ةلبوطلا ةدللا

 هنوايميسلا دكت ضعب ةعلاطع ت ةتاا معن - يعبف

 001 هدف, ىلإ اجلا ناسناالا لو فيك اهم تملعتو

 ةورتسانلا ربك أ نم ىناعجيس امم كلذ ريغ ىلاو بهذ ىلا
 دل مرثك ا

 | املأ بهذلا ليوح اضيأ تملبت كنظأو - قوم



 م
 لاق ىف ملاعلا ىف ةمقاولا 4 0 ةمرعلا سدا و عضو اهم

 عانصلا 00 َىح قايل ع 1 عابنا ةريغص 0-0

 اتسع لات ل ١

 نسا ميال ا قتلي مق : ماسقةلمجصلا مسقت ”ةعمحا

 راتخحينات مسقو تاباور بلاق ىف اهعضو نكمي ىتلا لمعلا موب
 تاباورسلاق يف ثداوحلا مضي لانو ايد مهلا 3 ريو مالا

 00 مادوسم ححصل سداسو ابعسمج سماخواهحمنب علارو

 محا.و ةعابلا ,كدكم ىلع ابق رغب مسانو اهدل نءاثو اهعبطي

 نديم ىاذحلو ناس نع ةدحل رانا ورا وع د

 مقوام ىلع فق امتوالتبو سخم نمثب مئاصلا اهسرتشي كلدبو

 ةميلا ثداوألا نم اهريغ قو هدالب يف همو سما

 هريغ ىلع انلدب عانصلاب ءانتعالا لاثمأ نم لثم اذه

 عاننصلا مارتحا نا ىرب ءانتعالا اذه ىف لفات. نمو
 ربك أ ناك اريفضد رف كلام ١

 ةتل لل اا تست م وو سس سام

 اح
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 ا ل11و نك الإ نم قلاذايلسا تاب روض هان ني لك الا

 لع ذا ابلف ةعانصلا دب اهرثك ١ تغاص دق نكسملاو سلم لاو

 ا ا او
 نوكي كلذ فااخ نم لكف الاو اهب ماق نم لكم ارتحاو
 ناذ ةقيَقحو مالا ريطخ ردقلا ىاس هدمن امجاو ىبن دق

 مارتحالاب ”نوريدخت ةعاتبصلا ءاؤل اوعفاري م .نيذلا عانبصلا
 ةمدعتملا دالبلا لها كلذ ٍِظ دقو 00 و للا نوف

 اوخيصأ:ىتج عتمنأش نم اولغلاو عاتسصلا اىبنرتحاف مح الع

 ةرخأتلادالبلاناكس امأو نيمرتحلا ةعيلطو نيلجبملا ةمدّقم ىف
 مينكيإو م مروبظ فلت- عئاصلا مارتسحا اوحرط دقف كلذ

 مهطحأو افرش سانلا لقأ هودعو هورّتحاو هوناهأ مهنا لب

 مارتحاناوهو انمدق كرهاظ كلذ يف ببسلاو اردقو ادم

 ندمتلاو مدقتلل مزالم ةفيرشلا رصانعلا

 كا لولا ف يوملل كور ةي دعا |دالابا قف

 نا مه ءانتعالا غلب دّمف ريطخ ماقمو خذا فرش : عانس

 لصالا ضرغلا نديدع 1 نم ةفلؤم هيه همز



 يرش ا

 أمق ةمالسالاة مالا مدعت هيعلاطم ل 6 راتلاو هعانصلاب

 ةراتلاو فاو زا

 كلذ  لحانددضعاشو ماع سوتانلا تخل الل لوجو
 ىلاهأ نيب اهلف ةمدقتلا دالبلا يف ثالثلا رصانملا هذه مدقت

 اهردق سانلا مضت ملو ىربك َةبانعو مظع مامها دالبلا كيت
 انهم ,ءانتعاإلاب:اهنريغ نم ىلبوأ اهنا لعن ةيفرلا البلا قالا

 ةراحتلاو ةعارزلاو ةعانصلا دع نا قيس امم ربظي

 ابنا ولعو ابعاترملا قابس ةمالا يقل ل
 نال نظن دياب انتعا رات ذار# فان طف دعو را

 قد ونبي يالا ْن رصنعلا ا مايعلا نم ابعت لقأ م مايعلا

 انعيطت ةيعارز ددانلا

 ال رت انككناو زى عم ريش عر اتلاو ةعانعلا

 بجاولا ناج ىف ادج فيعض وهف ادوجو

 نأ انج رضانلا هدف ةملوف ىةعادسلا اك لل

 : لوقنف رطسالا ضعب ندب رج يف اهملع مالكتلل صصخم

 هركتي ال مضاودجمو رهاظ لضفدوجولا ىف امل ةعانصلا



 لكس ال كال رع زمول - انهاع ناني رعان انانظواخا

 هتثنأ ملا لا“ هيك لها صخش ليف هيلعو

 مدع دعب 0500 هثادغ ديذل هادغو هلا وه تيط

 شاغل اده لثمو ذأ و ىعسلا 5 2 5 ةينطو ولا

 ةنملو نمحرلا نم بضغ هيلع اني زحاببتكا

 تاب رجامو ا طا هل نم لك

 ىه ةراحتلاو ةعارزلاو ةعانصلا نا لعب دالبلا ف ل ااوحألا

 57 هما اك دا فاعلا كالا 1 مدقتلا ر فانع أ

 رخاتعلا هدم الا ةمل لا تلصوام كا ان ّ را ا ليحس

 هدفا الا هناالا وا ل فايبالا عأ ن 6 0 ةقبر رثلا

 1 1215 ل فاعلا راو مدقتلا ىلا ةفلاسلا نامزالا ىف

 لك ىف هع ُّت انو 3 0 ح 9 1 2 هذ 0 ا

 ءانتعالا مظع نم مل ناكام ىلع لدن اهونكس يتلا دالبلا



 غو د

 ف عش 0 اناهدن ات الو ا داليلا كلت ىف

 ىف عقاو هنال مجم رهاظ سمأ انه ءانرغلا داحتا ناذا اندالب

 بلاد 1 ف اما داع الا قت ب اغتم هيف رفانتلا طسو

 فااجالا ماني طي 0 : دامت مالا ىلا

 كيا مهزاشم هلت ا امي عع ممجأ م

 تا قو 7 تنودحتم نطولا ة همدخو 0 ا

 نانثا كلف ى

 بارغتساب رعشتسإ 1 دال حالا انها راع نمو

 باجالاو كلانه نييتطولا' نا ذا ةريبك ةشهدو ميظع

 ديعب نوبلاو رهاظ قرفلاف انه امأو مداحما ىف نوفاتخيال

 دالبلا نيب راغتلا تنس ف عت وف ناتو

 هال 0 اخدد مالا اذه ىف ةيرغلا دالبلاو ةيقرشلا

 لكف 0 2 0 داحنالا 5 هنأ ثيح نم

 0 كا نطو وك نادال

 قليقالاوةءاغالاةةسرجرلا لك مبلغ كو ةنيكينلطعاو

 ا مهمزل يابا اكيلراو مدد الب ةمدخ يف



 ا

 ىواستو نب رانا مةيضفلاو ابر ا رغ:“ي واس واكودلا

 ةسازا "واس هيبهذ مطق دجو كلذ ريغو ٠ هن رصم شورغ ه

 املاثمأ ةينامكت يواسن ىرخأ مطقو نيرولفلا لاثما

 عباسلا جلا

 0 الل ةنس يناثلا عر ِط

 3 ' تارتغ لل و ولا داحما »

 0 انساتا كراع 607 ٠ انهاع ناي رغ انآ ٠ انتراحا

 هدا فناتك .تييلللا دو اككم و الثقاب ذاشإ قاكام
 اهدارفا نيب مث ةدحاو ةلئاع ءاضءاكاعيجج انكاتتاف ةبرغلا

 هنمز نم ةعاس عدد ال ناك انم درف لكتف ءافولاو صالخالا

 نكيناوردكمعىث  اندحانلا ولواهف هناوخا لباقي نا
 اديح نو ا مو عاق عيمجا قر تيك امسح

 تالتئالا ارع توقت 0 هيلا جاتح 31000

 ا ا دان دارا طز نير قع دعم هقنرفلال انكي داضالاو



 نا

 وهو هؤازجاو يزاكتالا هينألا ىه ةيبهذلاف ةيزوربو

 ( نسما رع تاس ينس
 شلرغفسملا تراخ لم ئواش وقاو ناشلا ارك ةيضفلار

 روما رك ىواس رهف علا هذ هديل

 ع 0-0 يواسيو رأانلا ىهو هيضف اك ةكرالسلا 0

 ةرصف# شورت ةسعا تراف امىوايو كرا 0

 ه ةضفلافةيزو رو ه4ةضف نام ا دومنلاو
 ص

 معك

 ىه ةيزوربلاو ايردم 8 0 و يواسي وهو رالودلا

 نامامللا يواسو ناسلا

 يواسيو ورودلا ىهو ةيضف ابلك ةينايسالا دوقنلاو

 ةبرصمشورغ ةعبرالا ىواسيو اتزبلاو يرسم ثرعغا ناو

 0 غاصلا شرّملا ىواسيو لابرلاو يرق

 ىه ةيضفلاف هب رورو ةيضف نامق ةيسورلا دوهنلاو

 ىه ةيزوربلاو 8 00 ةديحا 1 ىواسو لوزا

 2 و 8 للم يواسيو كب كيركشل

 لك ةيمذلا» ةيضق ل ةيسخ ناسف وانما دزتنلاو



 يب 51 ب

 لا را يحارب هي رد لهو رو هكيداعأو ةيارق
 ” سل اصاب ادعم شع ١ يلام ان فيتا دكار

 نولدتسيو ةنملا نم ةبكافلا هذه ناب ججذسلا لوقع ىلع
 دز كا كلك اكل نم اهنلع ترتكم قع اع كللذ ىلع
 "ا ملعب ماركو اد لعاب ندب لابجلا ايس ةيفكلاا

 ا اهي تاف لا ءارقلا رمات نمر طل خا

 ءاطسلا:لوقعن لهأا لوعفم .ةدش

 « ةيبنجالا كلاما رمثأ ىف دوقنلا 9

 الاظناو ايل ره قف نادلكلا فداتخاب: دوملا تا

 دومنلا ىه ا ذروفتلا 5 رتسكاوسو ىن رابوبلاو منحللو

 00 , رشع 0 0 ا 0 لال

 تامتتس سمح لك نا لب قيّقح دوجو هل سيل مهتنسلاو مهتلس
0 

 .٠ /  2 00 1ا 8 2 5 5 .-

 ةيصقو ةسهد ماسقا هيلث ل م هير ول دومنلاو
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 متمءانحشلا اا

 ايلا كلور انسي كيرلا

 انيس اول اولا

 ىنصلا" هاما احح

 ا لذلا ع 0 رامف

 دحح ريغل شعل نأ راعو

 دوسوانل نكاد
 اع لين اونلطاو اود

 قحدصعلا مسرع أاوريسو

 طعاما كلل دا

 ىرشو انيداو ريعل عابت

 ردا كارل وواحلاويع

 اذيرخل مان انك افاد

 ارتابعيملا وف تاأ كاعد

 اوديو اقتران و رصللاو

 [ناصناو زون ريغ ىظحنو

 ادي لدي وق ل
0_3 

 اراك راعل نيعمجا اوداتنت

 < ىلملا تصنلا

 ةباتكلاو مسرلل هَ طلع كافل لا سالا ا
 نم باطخ مالا عونسالا ي'ان#اج دقو لارا

 ةياثكللاةكرط' لمعتسا سانلا نسمة نادك فقل ا

 تايا ضعل اهماع نؤيتكي ميما شيعتال اايبس هكاوفلا ىلع



 ل ؟ ٠ تلا

 . لاوحالا حالصاو رومالا ماوق هيلع هنال كاذ نع اذه

 بذبم ريغ ناك اذا ملاعلا ناذ كلذ ىلع دهاش مظعأ زعراتلاو

 امنا ردا نيك لمعي قلااةمألا لع ادع اهظع روش نر

 ا ةماعلا ميج قفتا كلذلو رومالا ةرادا ىف الم
 بيدها مدعلاملاعلاررض نم ريثكب لقا لهاملا ررض نا ىلع

 انمزغ دقف ثادحالا سيده وهانل ضرغ ىمسا ناك املو

 5 دشن اي رس داذعا نم ها طف جرد نأ لع

 ىضم دعن هنا تح ماتلا بيذهنلاو ةسالسلا طعن ىلع نيديشن

 هيلا مهن باتك ىف ابعمجت نأ اننكي رهشأ ةتسوأ ةسمخ

 مال ةذعاف نورك ءدسملا تارزاجلاو تارت فلا ضب

 ءالضفلا ةدعاسم لمعلا كلذ ىف مدعن ال اناو ءانبالا برذهمل
 ءشلاوءاب دالاو

 00 ات ارا هد هع لام تداس ةيكتء ارلا كلو

 ارصم زمنو اندم مجرتل ًارط ناطوالا يبان ادم

 اردق كاذب عاضف هانيسن 0

 | دا[ ضان دالاط»ا لام 0 عخب ءانلملا ا وكرواوتاودله



 ل

 ةاداجلا هواه نم اماختلاو ةرالل

 هاقبو نمت ليدل لوا كجاذللا ونار زرق لتل كالهابوو

 هلا ةادحا سهدب ف تحاك ودعا ةينرش ةيرع هسردملا نم

 توال مما افك بيرق ةلباقم دصقب ريسلا عرسي ناكىذلا

 كلن نا داّقتعالا لمرومأعا .دّقتعا نا دعن امل 00 ةفخ

 ( نينثالا ةايح ىف ةقيقد 1-0 ىه ةظحللا

 حريب + ذيملت ادب اهتغابص دق ناليلملا نالئملا ناذه
 نم ةريثع ةيناثلا ةنسلا زواجت, لو ةيئادتب الا ةساردلاب الغتشم

 هلع ىئرتاناذ هلام ذلة وده نارك نأ رد ا 7
 دف باخ ناو ةايح ظفح دّقف هيف حجم ناف اريبك اريخ اذه

 ةموكسملا (ناف كلذلو ةيان الاوت وا دتنعلا كب

 .نرطللاذامالا ياتي ”هلاذها هاداك 10

 # ةيبيدهلاو ةينطولا ديشان الا ل

 ءالقملا عيمجدنعامم لسا ةيبمدبلا رومالا نم حبصا دقت

 ليضفت مزلي, لب بيذملاب أطولخم ميلعتلا ن وكب ناديا
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 ونت هندع 18481١ ةنس ربمتس ؟ ىف دولولا 0

 ماعلا عفتلا بحو مادقالاو ةمابشل نبا لع دملتلا اده 7

 اوك نصحش ةأحنل نسلم نيل رح هيسفملا رطاخ دق هنأف

 ااا علا تنادت كلمنا هال ول انيعايح لاتغت نا هيلا

 ا ا م ا عا
 ” 1 ط ءارست ةوكح هلا ام م دهأ نيدللا نيناثيتلا

 الار ناملا لافألا هاه رك دن ةزوصلا كلت ةطبخ

 نم دا احلا علا
 نحم ىأ » هرم نم كداعلا قى 0 0ك بفم

 مجلثلا كا للا هبارعأ نم هيئارأ 3 ف|ذهذ « نيتنس

 اةدهف وذا نقراغ فعللا 6-5 ىف اوك 1 هش فعلا دصعمب

 تناك ةءواه َّى مدحا م 0 نم جلثلا م ةميظع هلع

 ' ولاه د دم ناك ترجح ايد ىوه نأ تناشللا ل و اهمطغت

 ةبيح ةعرسهسق يقلأ مادقلا رييكأو نا الو بناج لك. نم
 نم ةعامج ا ىح اكل نم هاملخ سار حجرخاو هاما َّى



 دو امو الأ هنوف رمد الق

 ا

 نا ريثكب ريغ دافآ ام زثكأ ديعنسلا ممتجلا كلذ مدافأ
 اطوصت هدا تناسى هبرة "ىورادل

 مهانأو ةمدخ 1 ميهمدخ دق نطو همدخ ىف ماو ما
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 نطولا ةمدخ و داحنالاو فالتكالا انا .اذانانن "كمال

 انكساروأ و ان دصتم قدا ىلإ الصوان ايم فوارق كلا

 ةداوشلملا اتتلاض

 ىذا لي انزيم لامعا ئدم نا انوع
 زاك 2 ناؤوةع اراض اند ابا

 ناو ءانبالا بيدمو ةمحلاو ا مث دابم ةمدعم ق

 نيقيلا لع اوملعيلو ةفيرشلا ءىدابلا هل لعخر يالا 0

 00 مهمز نأَف لدتا كار مهماو دالملا ةأيح مهماع نأ

 السلاو اعفن م

 ( مادقم ديملت )

1 

 عان || ديالا يكرر 00 1 كاد نع



 م

 ا مان انادعنو اهمارقأ نب رع ارت ةلاح هكون

 لك ةقيفملا هده مدنع تخسر نيذلا ءالقعلا لا

 ا انامل هناي موكل ةعملل نا ) خوسرلا
 ةيرصللا اندالب ةلاح ىلا انرظنو لوقلا اذه ملع اذا ( سكع

 هللا هصخ دق تاكربلا ريثك تاريملا ميم زيزع داو ىه يتلا

 00 ل م حبصأ ىتح هريغ اهب صتخ ايبا زك

 1 تا نع مدالب كار راحن تبضن دق نيذلا الد

 دا 208 ىلا انرظنو ةيرورضلا مهتاجاح

 هنان لاننا ىرن عفتلا نم هل ها حا لرب ري رانا لت

 هد 52 دارالا تامإ فيا وع اننا ةردد

 معمسن الزوه ال كلذ دا نيرو هؤاكب و هندن أدع وءاودال

 هتمدخم موه ليلق رفن الا اننيب سلو هءادن م

 37 دحتت نا نيب رص مومج انيلع بجاو ملا ن

 0 ديما اون ةمل اةكلؤما قار طولا دا قياقو

 ” دابعلا ةحارو دالبلا مدقت ىلع 20

 دق نيذلا ا أ لع تحل اولا ' يلم نينا
 كو



 كافل "ا م

 اهدنحو ةعاقلا ىف تانشل ده قدك الط هناك
 نمو بوعشلا مد ىف اهريغ نود ةيعاسلا ىهو لامجالاب

 اليلج المت لمعيف موب نم ةمالا داق 1 اطل

 8 4و ةدئافب عمتتلا يلع دوعلا

 رادم املع ىتلاىه ةيعامجا ةئيه لك قةمالان أف اخت ريغو

 اذان كلذ 5 ةداعشلا حورو مدعتلا 0 يهو نارمعلا

 ةنماو هلا كالا ةعحلاو هاج ةمركلشلا ل

 ةعم ا 00 الصم كا م عمتجملا / موقت ال هناف امايجاو ىلع

 ذا اا ورطم كلاما رت نال مازال طم ع

 ةعيملا نأ نا دانضف :زهللا ومالا جل هن

 ةكمه تااجيلنا ؟انهدا ردا ايكو

 | انرظن ولو اهريغ مفرتو اهطةسنق ةدوجولا ريغ كما

 ةرينتسم ةملاع ةماؤكسملا ةئيملا تناك اذا نعا كد نر
 ممتحلا نأ انيأرل ةلهاج ةكاملا ةئيملاو ةئاصلا راكفالاب .
 ةموكحلا ةئيملا نال كلذو دغر هشيع قلو اديس شل

 اهنشررشو ةلهاملا ةكااللا, يملا كا الا رياتالا

 كارلا أ لاضفك ناكل



 00 دع 0

 00 ملا 106 وبطات 158 1 هملع 0 ع

 لمعل يف عمت 0 ا تاصاؤ ٠ نم كانت مهقيف

 كعل 7 0 لال ل لا عمتجلا كلا لع داو

 سم. سل كل ءوضص ترا ةياصنا قمع علا ةللَد 10

 دلت وحل "تاب م لوب قيباملا بيشو نح تر 3 ه الف

 دوحولا اهدئاوف تاذِش ايوارختو ل ءوص

 شدعلا ذرف مك ذا قيمح لوقلا هك قا ىمدو

 هبستكيام ريظن عمتملا كلذل ىدؤي نا هيلع ب عمتجم ىف
 نمالا نيب ةماقالاو ءاطغلاو سلم او تارعسلااو داوعلا نم هنم

 عمتجاهل امد ولا ةليلملا ةمدملا كلت كفاك 8-0100 اوما

 ناك ه. .اع ةئدحتا] 220 هنأب 0 نع درملا اده رضصق اداه

 اك لكل هلا اذا مهماع رو م ممتؤلا دارفأ ناب هدوحو

 عمتجمل| نود ؤي نيذلا نرخ هلا دارفالا ناب 0 ل بخجنام

 ف داص لا 18 اذ

 اال ةئامل عاقل اتا وحن !ةاندرا نلاناو

 نا انآر ةملاخ اهقر لا تا ىلا 00 ىو لب قىر ملل
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 ظ . ةيمالسالا ةيبرتلا سمأ
 مالسالا رونناف دالبلا ىف نيملسملا ىلع طغضلا غلب امهمو

 كنت لوررفيل ىف مالسالا رون ىرت امأ منام هعنعال رشتنم

 تانايردلا ءاسؤر لاحر طحم بيرق دهع نم تناك يتلا ةدلبلا

 ني كلا سالم يس نصها اي اس
 نول تنل لف ايضا نو هيض يفر الا

 سانلا اودهل دالبلا هذه ىلا نولحريو مدالب .نوكرتيس

 نبدا نير والان: ايولا تاي يري نادم الوادم

 مهماوخاب نودتقب مالسالا ةعفر الا دوجولا يف ممل نو

 نيلاضلا يده.و لاوحالا حلصي نأ هللا لآسن . دنملا لهأ
 زيدج ,ةناحل الانسب نيملبملا ةزع ديس ضار مدل

 دس اق د مام ءادنللو

 و .٠ ٠ 3 ١ ب

 1 نم 0 8 تبلل أده قعم ِق لماتي نم

 هصضهو لق ئرعألا ءالعلااب | كئروسلفلا هيلا نا ىر ةرهابلا

١6 



 ديم + اح

 ا سانلا عا مهلعج ةديدع مولع ىلع كوبرا ىلا

 ارا

 ثعبب هدوجو موب نم اش نيدلا كلذ ا

 "ا اة رامودلا نيالا لع | تدتعا ىحيانالا قدرافأ

 ةرخآلا باع قشعو هتريصب تيم نم الا
 نولوقيام دنع ملا اطخلا نيدلا اذه ءادعأ ءىطخم دقو

 مايالاهذه ىف 0 رف ةيقيقح هتدابمتناكاذا هنأ

 نأ كلذ ىلع نوفيضيو مدقتلا ىلا ميرفالا مهتبس لو ةلك

 زونب ال مببعاجشو موب الا هيلاتلصوامىلا لصت مل برعلا
 مهمولع مظعو مهند

 نأ لطابلا ءاعدالاو دسافلا لوقلا اذه ىلع مهبيحتف

 ا مهتوقو اوريغت ل برعلا م هدعبو مالسالا لبق برعلا

 مالسالا ل ابق نآشلا ولعو .ةعفرلا ىلا اولصي م ملف لوحتت |

 افران ىلا نع 00 كاَتناكَلا هذه 0 نا.كشال

 مايالا هذه ىف ةانتلك عافتر مدع ىف تريعلا امو ليلملا نيدلا

 لمهأو اذاقتعاال العف 0 يداوم اا ا كوكل ع



 ا

 4 قاف الا يف مالسالا رون »

 نالطسإلا لع نادالا ىف 2 ىف دال نيل

 ايلي فلا سر ا " مهيظعأو 0 اهاجأو

 ةمآ هن كتباطام ناكل نا 00- مالمو ةلوهس لكي لالا

 امل متو اهرومأ تمظتناو املاوحأ تحاصأو الا ممالا نم

 مالا" راس نين ةملكلا اهل تلغؤ ريصلاو ١

 ا اذهرو ة مظعأ ' '

 ةمالا كلتتلمتاوقاف الاهرو تامو الاهم علا همها

 ل د ل ملعلا ن نم ةجردملا ةماتلا ةلاهأا نم ةيودنلا

 ةزحعمو 4 اع 0 كاتو سبرغ َلََسَو بيجع ىمأ كلذ

 نانالادقلا

 ا

 رهظام كا نيدلا ادهرو ةوق لع ها

 كل كلت 0 0 الو 0 ني لهس را

 1 هه د هينا عم 8 3 رملا مهف نأ : ةتدملا ىلا

 اولصو ةعضشرلا ىناعملا هده مهم بر اذ .ىش * مواع 4 هف رعم ىلا



 00 «ا/و

 ةيسابعلا ةرايزلا قئامحت ةيلحتم ةعمجج موب لكهدادعأ

 | دا انرطافاس دع انراوبخ ريبك نع .اريخأب لسساالو

 | ادام دنع ررنلا نطولا ىلا نيدئاغ رحنلا انيك رو ايلاطداو

 لايل ىف هتوص .تيط نمقلا انادهأو ميسنلا انايحو هجاومأ

 ال ارح ارك ةودنكسالا انج متاللكتسم اذ ناك

 0 ف ٠ مطسأ رح لا ىف هرون انيأر لب اهروو سابعلا ةنيز

 8 ا يهو هندملا رظنع متمتت هبنته انثيل تريح معلا

 اهارتف رارق املأدمال ةرخابلاو كلذ لك يلا. سوزع

 اهتانشا تامالعربظن اهم 6 تال ةنواومامالل انيح ح نهد

 زاغوبلا لوخدلا

 راغوبلا سيئر ءاجن قحءاليلق الا:ةلاملا هدبم ثبلن مو

 اقرارف ةنيدملا انلخدو ءانبللا انلصو ثيح ةرابع ةرخابلا داقو

 نيرورس رورسلاو نيحرف حرملا ناكف ةرهايلا ةنيزلا عما#

 نيدلا رصاب نيملاعلا بر ةفيلخو نيئمؤملا رع انل ظفحا مهللا

 كنا بوبح ا اهريمأ سايعلاب رصم مبللا عتمو ناطوالاو

 ريدق ءاشتام ىلع



 - لا
 ةدم ءانهو ءانع نيب كلذك لزن لو . طسوتملا ضييالا رحبلا

 ءانيم ىضاملا هبوب ؟؟ سيلا ءاسم انلصو ىتح مايأ ةعنرأ

 مرد رورسلا نم مومعلا قمل ام لسن الو ايليسرم
 انلوصو ا رف اوريطي نا | اوداكمهناف ميم نييسن اعلا

 ثيح ةرشابم سزاب ىلا نير دارا انكر نيتعاست

 هيما طال ني رفات ىر دولا مويلا ءاسم اهانلصو

 رمل ولا ميج ىف ماظنلا لاكو بيررثلا نسحو

 ةماتخ تاشاضحلا نيرا فدي مس

 كيس ةراتو رمل اهطو ظد ملابق دورا
 دف دا ةداعسو مدجو موقلا طاشن ةدش ىر ام دنع اندلب لع

 ١ قلازوماإلا نم كلذ ريتغو عانصلا و ةم

 اهم اوزاتما

 ىف ا رم ام دنع رورسلا نما طبش ناك عار
 انازيمأ هنن ليت يذلا لتابجالا 53 يسر

 نيلاعلا ثز ةقئلجنو نيتم ولا ما ل وسو | يس ل

 ىتتامادع (رعالا يول ) انهت عر
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 ىزلكتالا 000 امال و لب كل اك ةريزإلا هذه خسران ن ا

 هلل ناك كلذلو ةلدملا ريثكس انلا نع دعتبم عبطلا ظياغ وبف

 امأو لك الا تقو الا نايحنالا باغأ ُف ف زياكت الل ىرب

 ضرم مهّمفاوب ةخاسولا وريثك مل ةقاشر ال موق مهف نايلطلا

 ةقفاوملا لك ر حبلا

 ةعبارلا ةجردلا باكر نم ناك مهلغاف نوبروسلا امأو
 بعاصملا لو ديك 0 رحبلا حطس لع ابلها ماني 2

 مهعم ئورؤسلا ىجعبل ف لحو ع لينل اسما ناوجشجتا و

 ةقاملا 0 مهقالخأ 5 1 ديسنلا ترشو معردلا ل

 ىلا باهذلا مهتباغ تناك انعم اوناك نيذلا بلغأو ةديدشلا

 وغاكيش صرعم

 كلذكرمت 1 وسلا دب هور نيحرح لا نأ اناق

 هبيحربو ةفطلو ةرات هتوقو هشط انيرب ذخأ مث هراهنو هتليل

 بر هنن ا نط تاكو ورغ الو 20 ةرات ان

 بهو ىذلا رحبلا كلذ وبف ةمظعلا بحاصو ةوقلاو شطبلا

 وه وهو هل>اوس ىلع ةداعسلا تبلقتو ندمتلا هرساب ملاعلا



 ل

 م ءالأ قوفو ءانلا تحن ىهو

 نييايلطلاو زك كا نسل ارفلا نك 000 0 باكرا

 نيذلا نييرصلا ل كس الا مهم را و مث ريغو نيبروسلاو

 انهو ه4 ا” د ار و ال رشب ناشد ةضع الأ مذ دضقال

 ةريغ ىف تسيل ىلا ةتضاخو هيلا ليلا ةكش 0

 ناطوالا نع - فقل نم هلهأ منغ هضرأ ةدوج نأ ى مهو

 لذلا هيلع ب ص ناو ه رهم ريع 9 0 50 كاذلو

 يداك“ 3 كلك 0 رمعلو 00 هلزانم لع تعءبحو

 لعرل لقنتي ةرومسلا ناكش مارك نا( هسا

 لا ليح 6 هربغ كايا

 انما سانجالا هذه عم يدوجو ىف نأ ت تال

 00 كق كلذلو مبقالخأ صعل لعفوقولل ى مظع هصرف

 ني ل عبطل قيقر منهم ىشرقلا نا

 هارتفا تابثلا ليلق هنأ إلا بدالا لك هناطخلف يعارب ماكتتا

 ملكا ولافشالاو تاراشالا نم رثكب ناككةرركا
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 ا 1 لدار زادت اذ دال فرافو دوجملا رم انلسف
 ١ هانا لا نذل مظع ونمو نسل فيتا

 نك دك نقع ذأ نم لصف لفطي هتطو نع دعت ا

 | 25 رع كلو انعاعر اراردم ءاكبلا ليج كنسالا

 اهومظعيف انل ةريغص نوبقرتي نيذلا مو انياع مرفالا كحض

 لقت فسالا تاساسحا تأدتبا امو ..مهير ام لين ىف ةبغر

 معيرس د وعلاو فيرشش دصقلاو ةديم ةياغلا ناب لمعلا داشرأب

 000 لادو ردبلا اتا الط ةرجلإلا تادع ا: قح

 درعا عيضرلا كرحتي امكعبتلاب اهعم بدلت انؤاشحاو

 |مهالك نيضرم اهف انيناع ةدم كلذك لزن لو . ةيزازتها

 00 دالا نإنإلا معلا كرمو نطرلا قارق ضرم : .مظع

 دل اأو هدجو تاعلا ىف .ةمال ا نأ ذا مظعأو ا

 ءاشح الا ىنف

 000 د لادن لع رحلا دقو
 لا انديف قفالا ةرباد نم ميارلا مثلا ىلا "ما

 املو لبق نم الكش امل رن مل الاوهأ انيساق نأ دعب دوجولا



 - ل
 تم ابلهأ هييطاسو ايدعو اتابع تدهاتمو كاسل

 8 مو 0
 ةيقيقألا ابوروأ ةايح مهلع نيذلا رجاتلاو عراز !او مئاصلا

 ةييللا ىف با م ىلا ةيدالاا تاتش وع كلش

 ماب نيرام ايلاطيا ىلع انجرع كلذ دعنو . ريثكب تايداملا نم

 ةلاصك دئاوقلا ضمن ىج هيف مدمن[ اسقو ارورم ال
 ةارقيمتس احا ةكهاشملاب اسلعت كلا ةلالل ةميكللاو نإ

 نايس ناموا نا ةمداما اندع مث . هوجولا ميج نم

 لوأ 10 نان ركاب 1 0 اهلا قوشلا انم دخل

 ثلا تازيثاتلاو تاباسحبإلا .هاتديهاشاب لك 0

 - 0 طولا, هتحزابم دنع نقاسلا لود

 نم.ءارقلا ديف ام ضعبب ةيثاالا دادعالا يف كلذ شعل ©

 ةمهأا ةيبدالا لئاسملا

 ( ةرم لوال نطولا قارف )

 اننا ليض جس ةيردسكللالا هلم
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 ! ردقال تاون ناع ند عالوالا» روم ةحارأ اف

 ايلول وللا ناع اة: ةحلرلل ىرخأ نام « ايان
 دا اخر نسر ارخ هنو ل اشتاك

 ) ماعلا ق فعلا طسوتم )

 000 ا نأ لع هنمدلا تانامحألا كلذ

 ةنس 7م وه ماعلا

 ( اسلرف يف ةراحتلا )

 ددع غلب نحل املا ال6 عمات 0

 ىلاهالا رشع اهف راجتلا

 ا
 # ١1١ ةنس لوالا عبر

 (دمحا دوعلا )
 انيضق نب ربش تباغ ا را ةددرجلا تدأع

 0 ل ل ال ا
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 راز الاطلال ءابولا ردم ىه ايسا تأ نولاوقيا 4

 مدا مك

 تاره ه عنرأ ةعاملاب دحاو ) (

 ا قعم أو ةيدجم الا فورملاب ميلعتلا حتا م سس

 سردم ىواصلا د2 اهل مضاولا نمو

 مدعتلا ةسردع

 قيزاقرلاب

 تارالش

 مندل

 د || ا دوج ا 0 ا

 1 رم هيليو ليم 4٠٠١ غلبي هلوط ناف ايندلا زا
 ليم 5 هلوط مل ذل ديما

 ( زيلكت الا لامع تابلط )

 هنولمعي ناجيه لك ىف زيلكن الا ةلمعلا تابلط رصحنت



 - لاس

 تالصا+لا وقت هب (ظنتم ابيترت اههترت لب 'ضغبلا هعبش امك
 ايدو الثم تب بر ا كنأ ىنعع تافوز دل

 لقالا ىلع ايلا هن ارقو نأ كملي اذكملبم ك 0

 ع لس نأ نا وح نهدلا ن ال ةجاللا دع هلآ 8 5

 بالة سنا هال ,دأ اتقو لبق آو اماي | يداع

 ا لا الا ةيقل ع هعدر.ال هن اح هعانس الو هردغ تكَو

 الاو نوؤملا نامزلا كلذ تائداح لتاقي حالس وه ىنذلا
 كمانأ د ف هب د 1 هيد و الخ هتبسح ناف

 تسال دنقلا دف د ةنسالا رع )

 كاربمد 3 نآلا فرعي 9 دقلا ساوميس رم نأ (:)

 آ 00-0 فاعل نتف 2و

 ٍقيسوملاو صقرلا لكش لثعي ىذلا ناويملا نا (0)

 م را نا ىف مسرلاو

 ةينيعلاةقدحلاب ريغصلا ىئذلا نم ريغصلا بلعثلا زيب (2)

 فذلا دنعو رهلا نيع ةقدحك ةءدوم بللعثلا دنع اهماف

 ظ بلكلا ةقدحك ةريدتسم
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 ردت اما كنم ملعأ وه نم ديو هلأ كاعد 0

 ريسعلا ناس دا لعدن

 داخل وألا ترصو تدهجا ول كلو ديفملا

 يردك ىناود أع 5 آلا لبق مث 8 نيذلا نأ

 نم رك تأ كد 1

 معأ ديفحلا

 ناوابت نإ كيلع لح ةحض همر عده نا دا

 كيلع مدقتي

 نكف دحا كيلع مدقت اذاو كلسفنل نحنام سانلل بحت
 ءان |كيايع بصن نطولا ةبحم لمجاو ايرصم مادام ارورسم
 محال ىد ابملعل نم رف ف راغل || م 0 ليالا

 داهساو كانها ف شكو ددالا ف 2

 ) داصقلا (

 ةبسانم اهلعجو ةشيعملا مظنت وه ريبدتلا وأ داصتقالا

 ءارألا 1 فقاوعلا ةديمح ةليلح ةقص ىهو ناس لالا

 شباعملا ىف قيبضتلا اهم دصقي الو هنالمو رهدلا تابكسن نم



 ل

 رسوم نكعتل لا

 جبت لدن قررا 0 يدلواب يىبدهاشم نا ا دل

 داؤفلاو ناقلا عماجمب ل طيشن. ىنطو تورو يرطظان

 ا 0 ءاظعلا يدادجأو يف انانرات ال يبدهاشم نأ

 نم مظعأ لامع الا كانت نال حرفاف حرتلل العو حرفلل الع

 0 مضل 0 00 ل 000 00 يناب نا

 00 0 | نيئشانلا سي ناو 0 صق

 0 هك قاباو نأ ير ىلا ,؟ دال مدلل لخْأب

 اماريخم معتعو

 لكحل فيما لت اما ديل

 د0 كنا تملطو يىلوق تمهفذ كن أ اهب نحل دحلا

 ا والا ديلا نركز طن ةريكك ا ءانخأب كدالت

 5 قم انآ رخل دسم هند كاد كمال د ذيفحلا

 ريخألا ديملتلا ريصنا عمال 8 دي كيلا



00 

 نع 1 بس 2 1 لضفيو ودعلا مهجاه اذا

 ال مهعم رم مار 8

 ظ ةاقاملابا نا
 ندا يفرم ا كتكيو الايداع. ممن ديفا
 طولا هكا
 كليجا نسا اح ا سلو نيسال الط سا

 ءىث لك لبق
 (ٍ لجألا يىدجو ىديس » ١

 ىو 0 ادام ةعراملا كالا انا يبا

 دصقال 'نيذلا 5 نم ةريصز عم تدجو ظحلا نسمح
 انتير ىلا: ةقيفشلا مالا كلن زيزعلا نظولا ةمدخ الا م

 ااى.اراك اهمدخل الها ارص حاسه وار ا

 انج الا زل .نطاولا نع مقا دنو ءادعالا هيف جامل عضوم ىف.
 ىدلا وك يي 07 اسال

 لهو يودق يد هالخاو. ىساربن نال ةمالخو
١ ١ 



 0 1 ا

 رم اع تلاو ادع ل ل ا اذه ىف

 طاشنو ةه لك تامحاولا

 |1140 تلاع طلاس كوخ نيت الو كل
 0 قايعلا 8 كللان أتم

 ام مو رطاخلا| عجرسلم 2 مل - دنت

 ةحبلا سلال كليا نع ل هل 00 را تثتددوو

 أ الع رجأ نم رع
 قانكراشت ة هيلصم ان ثلا له قالو حر حرمت

 كلا

 || )ا ىدلواب رهظ نع كلا

 10 ا ا

 ىبدلاو ص ضع ماو لاحلا عوسو ردكلا نم

 000 ان قف نا ليصفر انك تل اذا. دا

 ا'ريغ عم شيعت
0001 

 عفاديو مردكلردكتيو نيرخ الا حرفل مهنمدحاولا حرش



 تا وأ م

 كهجو ىف كشدخ

 ره وه  ديفحلا

 كرد طا ال قا ىلبا قيما
 نسج م سمالاب ترجاشت نا 0
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 كلو تس ا 0

 هنع فادتو كدلاو بحت 60

 كلذ لف كف ل

 00 هريغ د ها

 تاو قصخو قدا سا اد لإ 500

 05 0 الا يتيقشو زيزعلا ىدجاي

 دئنيح ان كنا

 ر :اطاف :كلذك رمالا ناك "اذا - دملا م نما ماد
 اضن ديس
 ىح زف ةدش نمو احعم كلن ل 0 7 ا

 ا/ ١



 ع 7 د

 000 ل 0 ةميرط انعت ةللا قح كلذ 3

 دا توخلا اتلاخ لع لوصملا ىف ًاممط مهب ايبشلاو

 تدان ان ار دهو ةيسدملا ةقلتخما تارواحماب انتالب زختادادعأ

 يقبدبللا انلذبف .اهتبلاطم ىلع مهءابكتاو اهلاءارقلا ليمةدش
 ةاياج ةرواح مهمدهن مويلاو اهاوس نم كك اين نايت

 عم اهانبرعف ةيبنجالا ةسيفنلا ب كلا ضع ىف اهللع انارثع

 الا عرعر د 0 تا

 : ديفحلاو دحلا نيب ةرواحم

 ةعاقب ةالصلا بقع ةعج موب ىف ةرواحلا هذه تمقو

 000 هي هديت فار دقوا ةنسارإف ناك تحي دما

 : كولا, ًادتاق ( ناعالا نم نطولا بح ) اهبلع

 ليلا ىدجاب نطولا ة ل نساك دس

 نطولا ىنعم تييحا تاس ل اه دمحلا

 كلذ نار ميل ا

 ١ 11 اذ نم الوان ىل لقف كلؤ رت تنك اذا ببملا
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 .هرصح نع عاريلا زجسي ام ةيورخالاو ةيويندلا فانملا نم
 دئاوف اممايقلا نعذو ريثكلا رخآت اماط لا الثم ةالعلا ىف

 ف اصلخ ناسنالا نجحنا ىم ةورحاو كرد
 ردكترو يحفل حرش هاوخا كل اساور ل
 مسجلا طشنت اهلا نع الضف بايثلاو دسملا رهاط مردكل

 اندرأام اذه.اهلع ىظاو نم لك هملعي ام تالضعلا ىوقتو

 نع سانلا رتفبال ىتح ةريغصلا ةذبنلا هذه ىف مويلا هركذ

 هللا . ىداحلا هيبن ةنسو ميركلا هباتك عابتاو هللا ةدابع

 ءاشيام ىلا ءاشي نم ىدبم

 ريثاتلا :ةديادش اهنوك نع الضف ةينيذهلا تارزاشإ نأ
 ءىراقلاو . اهمءارقل داؤفلا حرشني لوعفملا ةءوق سفنلا لع

 البس اميارط تناك تلا ذلو اير هلو رك 0

 ثب ىلا لوصولا ىف ابح ءاحصنلاو نيظعاولا ظعأ هكلسي
 دقو .ممالا نيب قئاقْملا رشن ىف ةيغرو سوفنلا ىف لئاضفلا



 ف 2 كل

 0011و ال نافاس انو اه ركل نع ىبند
 انا هلدحتلف .اندحم قيرط ىلا ايدئاقو أنتدا ا هن

 0001 الو انانكو انناكر ى  اجاهو اجانب انلامع

 و نيه وما ةربشا لاوقأ رتشي بف تالا هرغ
 لكتلال قلل تاارقلا نا نولوقي نيد

 نأ اعلا قح لعن لب ماوقألا لكلال موتو راصعألا
 كرما رئانم ىلعأ ىلا لوصولا نأ رقلا عابتا يف
 000 0 ا ل او ونال تكا
 ةا ل ا د اك هدم ار ةعاو
 هد 0 : 0000 رم اميرحت ىفرظنلا

 م00 ملوى كلا بلت راو دع ودل ودع كك الا

 ا را را قادم دال

 000 فحل ظنك ةع رم ف نافابثلا كلذكو
 داسفو باسناالا طالتخا مدع ىلع ةظفاحو ةيمومعلا باد الاو

 كلذ ريغ ىلا قالخالا

 اهف اددهاشل ن ضئارفلا ىلا انرظن ول اده فاج قو



 اك نع 0

 هسماكحاو: ةفطاشن هراولا تاعك . روتلا ىلا تايلظلا ف

 هداسحو نع .رفاكتلا هءادعأ أ جاما وسلوك . ةرها

 نواعلاو عبتي نا ٌ ريدجلا روتسدلا هنأوبسقتأ اوارقأ رسال

 ىده هيف سرر فكل كلذ ةداعملاو فاعمل لفاكملا

 نيمتملل
 ترعلا نم ةليلقةئفنأ فيك ليبتلا ءئراقلا اهسأ ىئرتألا

 ةالصلا هيلع 0 انسنو 0 تك لا رهاطلا || ةودق تح

 ْ 0 ءالسألا دنع قاما نإ 0 الأ

 0 ةماكلاب اودرفت واهمراغم ىلا اهقراثم نم صضر اللا

 قيمت را تدغو نيدق رد هَل 0 الع < هاما ا

 كار الاو ميساحلا كالتاالا كح نبك السا نعار ل

 هنوقلا نوصللاو ة هيل أعلا ينابملاو 8 |ا روصقملاو ة كعسدس اولا

 َى
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 ا

 ةاوق'لودلا مظعأ نم ةلود هنآ عطتست ملام ةيطلطاللا

 هيف مالسالا ةلود: ىواخ نا ارادت

 فورعملاب سما ىذلا في رشلا نارقلا عابتان كالذ لك



 علل "نال

 ا ع تان ورلا حصا ىلع لا 1

 ابوروا ىف مهملغا

 :ةويعموإ نسل

0 
 سم ا ءرول

 77٠١ ةنس ةجحلا ىذ ١ سيما موي

 ١/157 ةنس هينوي ١8 قفاوملا 1189, ةنس هوب 9و

 ) ل روتشد ماو يدتقن بانك كل (

 رطاف انل هعرش .ديرف روتسدو ديم كل

 0 لاا ل ف قامو نور الاو تاييملا

 . بناج لك نم هب طيح رونلاو همدقي قملا . فينم نآرقو
 0 3 هفلخ نم الو هىدب نيب نم لطابلا هنا

 00 دا نان قشر ةيورخالاو ةويزدلا ةداسلا ان

 تانبب هنابا باتك . انيلع ةيناسنالا ةريرسلاو سانلاو قلاحلا

 اموالتب لقتنيو رودصصلا اهنءارقل حر شنت .تاّمطان قحلاو
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 ةيواستم ماقرأ ةنالث د نك 0 د مكي هنأ يق 0

 اعاد ما« متانل نوكيف .ماقرالا عومج ىلع ددعلا اذه مشب

 لاول رطل هتف رعم نم انقمحمو

 ( صيخشتلا يف نوينابايلا )
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 نيس اواصصش اودي ال

 بورت نويروالا ليه 6اس تأ

 راتسلا لزيف حسرأا يلا مروهظ

 ( جور ىف بكذلا )

 بائذلا لاحر طحم ةيضاملا ةنسلا ىف جور دالب تناك

 ايلزنم اناويح «. رو. تلتر| اهنأ يح اهددع مظاعت دف

 ( ايندلا ف باك عأ )

 [فواك زر ذود .٠ غلب نيناكيرمالادحأ وش

 رتم هلوط ابك( ايت( صم ا 2 غلبم رالودلا

 تودروللا همسأو الطر 41 هلفثو رتميشتس ٠ و



0 

 ريغص بلع نم ريغص بذ زبع فيك (0)
 مال مي ايس نأ تولد اذان (6)
 لك تاره عيرأ ناكرأ كسر تاداعانإ رع ((4]

 اا دعب داق اهماعأ يطتاو منكر ف اهم ةينحأو

 هعافلاب ةدوجوملا

 "ا ادلا ين كتسألا نه ل ب نع( هلا

 (ناك ام كم

 تراذش

 (مب ددع)

 عستلا يف برض ول هنا وهو ةبيجع ةيصاخ ماب ددعا نأ
 امواهوادو هوو م ىقىأ ) (-) ددعلىلوالا تافعطق

 هاا ددع ترض لصاح لك نم جات ) بو ؟عو م١و

0 
 00 ضصحش نأ تاك نأ انكم ةصالنا هديبو

 تارم ثالث در طل ةحتعلا ماقرالا نم مثر ىا



 ظ
ْ 
 ٠
ْ 

5-0 

 كلبس بويا للا لاغثلا نسايف ري 01-21 لا

 دقو دسالب هاا كرا رش دم ناب لصاو ىارغلت دحتاو

 ةيداليم 18117 ةنس يف دم

 هلال 0 ا 1 هأيملا ريحش نإ حلما 4 رحتسل 0(

 ةحاأأ روخصلا نم اناو

 اكيد مو ًابارأ ٠؟ صفقلاب دجوي .(0)

 صعل نم ةلعسالا هده 0 نع ةءوجالا ثتدرو دقو

 ةرضح الا نيبسحملا نان نم نه و ةئاذت الا سرادلا هانم ال

 ةيريمالا شوسلا ةسردع دملتلا تيفعءىدنفا 007

 01 ىرخا ةلئسا (

 ضم 0 ل ! ف م 00 02

 ةريهشلا ةداور ةنادم

 مسرلاو قيسوملاو صقر لزمشوخ تاناوا )0(

 دحاو نا ىف
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 0اس ردا ىلا لانا ةمالعلا ليم ره اك تابنلا
 آ. يدنا لأ وأ كلذ عطوه ةاليماملا ا ةنسسا ىف رجلا

 ايلاف جايتحال ا عا 5

 كاع موب ديشرلا نوراه نينمؤلا ار ا

 نوماللا هذا دلو و ةيداقما

 كك نييرحبلا نيدامرونلا نم ةعاج 1 عز

 اك رار اردفتك ار ركشي ىد ناجم رهام لجر

 رمتسا ثيح اهيا مهسيئر اولو ةكلم اهم اوسسأو4١:* ةنس

 اتانعا م هنن نيداث ةيقلاو تاوتش عئرا نا

 نونلاغتر لا اهاخد

 مراجمل 1 تادايصعت نع تاردلا خعرات انل م 4 () ١

 ام نلأو نابانا دالبل 0 ل رحبلا

 00 كاف وعدسلا عا ودلا نساك مادخل نإ زهشحلا

 مث منكب ىلا لصو ىتح ايسا رشع ثااثلا نرقلا ىف قرتخا

  نايايلا دالب فشتك 1 كلذ دعو ةنس نيرشع نيضلاب ماقأ

 (رهتا زار ةطواهلعا ناكو
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 دقتعل ناسن الا نالعجتمضا رضاو تدل آل اهلجأو تيفال
 ِ 3 ١

 اردق مرصأو اماّمم سانلا لقأ هنآ هسفن ىف

 ةديسالتا نرخ ال ة دانا[: هلح هس نا[

 هريدي ةباتكلا ىف نيعتسي (اريسي ارزن ناكناو ) مهضعن نا
 صقنيو ناسنالا ردق نم طحن ءىدر لعفو حيبق رمأ وهو
 امو هريمغ مدقت نيح ىلع رمهتتلا هل سبسيو هتامواعم نم

 نئاقلا لوقو
 اهدحلوو ايدو 0

 لجر ىلع ايندلا ف لاو عيال نم
3-6 

 ( ىطاملا ددحلا ىف ةجودتلل ةئسالا و

 امل هباوه نحنا نم ركلا عارتجا ف سلا نإ
 لو الان يلب اج مايا تكن اناا ف ني ا

 دمتس تناكو اجلا ريم مو اسنارقا نا تدم

 اناويم ان كرمصا هيلا ةحاطا تينا مظعم اهنم

 زكسلاا رخعسال ةنيرط فتعتك نم لك نا ها 0
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 لك فد ايل قولا اة كلذتو
 مطعأ 50 نم يالا ىإ ةسيطلا ةاتكلاف لاوحألا

 مالقالا بابرأ دنع 1 تالا

 0 ل اماما لا لع نع ناذآ اكشف

 0 يا ردا تارخل لس همر نس ل نك

 ناو ريظنلا تارابع لاعتسا همزلب قيدصل بتك ناو ةيلاعلا
 اا الا تك اا هضارفأ رهن ل

 00د دكا ات ااتك نم هزل ام يمسم نادم عا

 همي دص ىلا ها هلتكي نأهمز هدو ةرروص تناك أو

 ىلع ةباجالا ريرحتلا ىف هناعارم مزليام ظعأ نمو
 تايلماج ول هنأ أ كلذل ةجاطلا تعد اذا لسرلا تاطخ

 "اجا وعدن مآ قا ماتم كنم لق ناك واود ضصخش

 اى هع نأ كمر ةباحألا لسرلا كلذ كتم كلط وأ

 لل 1 ع راح بدلا نم هحتالاو لاوجألا
 ريقحهادع امو ميظع هنأ هسفن ىف نظي ىذلا ءرما ناذ اهلهأو

 ىلعأ ىف ناكناو ةيبرتلا ليلق امثل الهاَجج يملا ف نوك



 كك | َ ما ظ

 نأ نعارو سيال ا ل بورن اف تفرق لك فو

 هك الةيوطلا نسحو اك ةرارط قى ةفدحا ةداعيسلا

 لاجرلا نيب ماما واعو لاومالا

 0 1 اب 00 ةرام ل قيمش ءاشن الاب ص

 ةمللس ةحيحص ةد رع ةرابع عض و وه ىلص ما لب

 تناك املو ..فتاكلا دصق ىلع ابن. فهو ءىراقلا اهميمي

 لق حاولا ني ناك ىش ناتك لا تاع

 ١ رام عرس رمل فال 0

  0هقمتلا نم ةراشلا ةمالس رغ ضار نادلع سس

  0 1تاراطلشاو لكاس فو نسخ لاو مجسلاال

  0نأ طرشب تانسحلا نم هريغو مجسلا لاعتسا نم

 امللط انت ال كلذ لوقت . ةرابعلا ف فاكت نود نوكي

 لوعدد معلا قماح ن :,م مجريغو ةدمالتلا نم ريثكلا ادهاش

 لال يرام سو الا
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 | دم 5 ةنيعأو هتعار مد هقا زر لو ا

 دلاولا مسنف عارشلا اذه نم هحايترا ميظع هدلاول ربظا

 شهدنا امبنم ةرخابلا تءرتقا اذا ىح ءىثل هني نأ نود

 ى دعب نم هدهاش ىذلا عارشلا نول: رارمسا نم لفطلا

 هل لاق ةشددلا هدهادذلاو هك ىاز الف صان اولا يا

 نم ريخ نطابلا ةنز نأ م رومالا رهاوظب ىنب اب رتنت ال

 لاق نم هللو رهاظلا ةنبز
 هما ابق لك ولو عبس عيسلا

 يبر عابسلا نيب ولو بلكت لكلاو

 هطااخ ريالا بهذلا ادكومو

 بهدلل لضفلا ناكف 1

 نأ لع ا 5

 مقرا لآ طن دف ا يا

 ا هدب حفتا م مم ول دوعلاف

 بطمحلاو دوعلا نيب سانلا قري ١

 لخفلاو لعلا فرش نأ ربتعا نم ةلماعم سانلا ريفن



0 

 نسل ءاذإلا حش هللأ كار 4 وح

 ( رهاظلا ةنبز نم ريخ نطابلا هنبز )
 واع درت مكحح هنأف قملا لوقلا اذه لثاق هلل

 ةامملا هذه يف ناسنالا اهم لمع ول ةنكح هافو باوصلاب
 لياقو ميوعلا قيرطلا كلسو ميقتسملا طارصلا ىده اندلا

 رهاوظلاب رتخا مهم ديدعلا ددعلاف . م نم اهم لمعي نم

 77 00 0 00 ا 0 00 تدب 0

 د 00 0 ةراجإ عوط 2

 لين ةيغب نيمتملا رهاظع ريطتسا وات سا مظع

 . ةدبو هيرب قدصل العلا ءاطوأ غولب 0 ا

 سانلا عاضأ هحاشو 5 معلا لضان نمو
 ةرتغك كلذ لع دهاو لاف هثامم 0 هل أم ةلمل هردق

 ىذلا لفطلا ةءاكح امكحو صصعلا امصمتو مرا !١اهلفني

 دعب نم نهاشف هدلاو ةيححص رحبلا ءىطاش لع هزت 3



 ل »غ5

 دلو يدق نمر كلذ نا اس تي

 0 110 نك نقلل لوقافلا مم ةدحاو ةظليف هللا ابتلع ل !

 انآ نايس 0 مايأ كش ل َكنَع

 ةميخو اهنبقاع ةلجعلا نأو دوت روم الا ىف انا

 05 كنو هنلالاة كش ةده ند كح

 01 ار ةدمقلا تاكلرلا 0

 ها و اين اد

 | هلا يس الا وما اينكستنا هنا حاتفلا دبع

 ابقدانف مرتو اهتراجم جورت هببسب هنال كلذ نم رثكأ

 2 الصف نيوعدلا بناخنالاو نيجنرفملا ءالزللاب ءاقاوسأو

 ١ اهردق ومسف اهنانش واغو اهتدقت ةرسأ اعلا ىبظت ابن

 امتلك مهترتو لودلا

 ' احا امو كتاوخا ةمنخ لع كردقأ املا ننمح

 ا

 مدقتسا الو رخأتأ ال كتر اك 0

 مهم د 1 ىم



 ا

 لضفا هيلع دم انيبنو اديس مركلاو لضفلا ردصمو ملا

 نانايلاو نيصلاو دنملاو ( مالسلاو ةالصلا
 انامركم ند مرا 13 )نال لا

 ( ةيونج ) ووغاكيش اف ىتلا ةدحتلا تايالولا

 ايلارتسا اهنم ىتلا ةيسونايقوالا رثازجلاو
 ري وه 1ك ا ماماو .اناناكت نا

 اضع للصم ماسقالا هذه

 رخ الاب لصتم تاراقلا هده. ضع نا تحاقفلا دبع
 لصفتم رن آلا نضمبلاو ةقصالتمب تسيل اعنا ةدحاوب هلطتن 4
 ميظع رح ةيناثلاو ةراق لك نيبو

 راغلاو تاراماا هده هسا اع
 تاراقلا نماهفاع ةيضرالا ةركلاةحاسم نا حاتنلا دبع
 هدر رت دردس ردم ىازراكس لولا لسا

 رخ آلا مدرلا تاراقلاو اهعانرأ ةياث راحبلا لمشت( اعل سم ارتم
 ابلك ًابايندلا تقاخ موب م ىف: نكلو  نسح
 مانأ ةتس ىف  حاتفلا دبع

5 



 ا 00 ١

 هتتاعونصم اهنحاون نم ةيحان لك يف ضرعت يحاونلاو

 20 رك لك نم نوودنم اهيفو 5

 وغاكتش نه اموات .نسح

 اا 5ك يدحلا ىه وغاكيش تا حاتفلا دع

 ظ ةيلامشلا

 00 ولا ةلاوقلا اي زم تف رغاال ىقأ -

 (ةسردملا ىف اهاتسرد تلا دالبلا كلت )ةيكرتلاو برعلا ذالبو

 ىرخا دالب
 هك رج تادحو يخااب ممن -حاتفلا دبع

 0 ل تلوح ا كلدك رهإلا ناك اذا ناجح

 دالبلا هذه ةيهاع

 ) تبازراق نيه ئا )ماسقاةسمغاي دلا نا يل 3 عا  حاتقلا ع

 سنو دالبو ( رصم ) زيزعلا اننطو 3 ىتلا ايهيرفا

 لد اس راو دام
 ,'لسنارفو ايسورلاو ةيلعلا ةلودلا اهمّيلا اورواو

 000 الم مولا تريلا دالب الم ملا اكناو



0 
 مايرالا دم كتبدخ ف قا حاتفلا كَ

 سمالا ثعمدشس كيش 5 كسرح وللا 000 نسح

 نيحرالا مون وغاكيش ضرعم حتف دقل ) لومي سانلا ضعت

 نسما هاف قف نوكس هنا ديالو يرانا وامر ا

 ا تعهدت( تناج لك نم ضف الا اعد ع لا

 هللا كاعر ىل:لقف مس لع اهبتارغ ةدشل ةزذعا هذه عام

 انا اعدم نورك سافل ضرعءملاوه امو 'وغاكيش ىهام

 انززب هوك دلوم هنا نظأ امد ١

 4ف ضرعت لح نع ةرابع وه ضرعملا نا حاتفلا --

 ةموكللا هماقآ ضرع وه اذه ىغاكش ضاق

 ايندلا تاعونصم بلغأ هيف ضرعت ماعلا اذه ىف كانه

 ءارمالا مضاعأ نم دكا لعد كلذلو اهكاحع 4ف دهاشلو

 هيد

 ايف لض رمت ةءيظحت قوبل نعاةراغ ره اذا د

 ءاشالا

 عراوشلا ةريثك ةءيظع قوس اهنا معن - حاتفلا دبع



 تل
 00 مدعتلا

 ىلإ تا رتل نش عد رملا اتيركج نأ

 .اهديسو اهب. وودخ وه ليلج ريمأ ابسأربو . 0 تحنم
 ةلودلا ىهو ا ةبوق هاا ةميظع ةيمالسا ةلود عب

 ليلا ينامدلا معلا أامحاوت ىلع قفاخلا ةيلعلا

 7 ا كلا م لود الا لمااعلا)

 ةودلا ىلع هيف مالكسلا رصحنيو ىلا ددعلا ىف قاتلا تالا

 ( ةيعرشتلا

 # نيميدص نيب ةرواح

 01 دم اضل

 هل وطن هدم تصمم دق ( مالسلا دعل ) 500

 لجالا قيدصو يديس ةدهاشع : اهنف عتعا 1

 ا ءاضقل رسلاب ١ قاسم تنك" دعل حاتفلا دبع

 ةصوصخ اصم

 أ كتمالس لع تلدجا نسح

 اليلق يعم ثداحتت نأ نمزلا

 كل حمس :



 سا
 ةيدلم يزتلاو 4 كلا

 ةيمرشتلا ناتونلا تاك ام نه هبل هكشإاب

 يلنارو لااغلا ف هبصنمو كلا ةطادل نيتعضاخ اهف ةيديفنتلا و

 نبا ىلا نالا نونا تانى تس

 انكم نول

 فرصتلا قاطم اف كالا ناكام ىه ةقلطلا ةيكسلملاو

 ديفتتلاو مل ميرنا اردصم

 نوليع راشلاو تأ زحأ عاونالا هده نم عو لكلو

 اواو اراثجأ عاون الا رثك أو هريغ نع هنواضفيو هيلا

 اناموكحح ءاظن هيلع ىزج ىذلا وهو اهم. يناثلآ وه

 لال 0 نم دنا انتييرش ئدتفع ةيمالببالا

 ةيووبتجا ركل انى نال الا نأ ةهفحو. ندا

 تاوطخ ا ةوطخ تمدقت نا راطخالل ةضرع اهار

 ةيوكملا نا ةلوبسم تضفحلا ةوبسم ا

 اطهغو 3 |ركرم نوكت كلملل ةقلطم ةطابسلا اهق ىلإ

 عضومو لدعل ةبلع اهناف اهانسحتسا ىتلا فالخم فاحجالل



 ص

 5 ةعامجالا ةئيحلا ماظن ف ةدذسلا رهأ 0 0

 ( لوألا بابا
 « هلبقام علان 35 كاوا لول (

 اهسفنب ةشئناع اهاوسامع ةلصفنم ةلثاع لك,ترمتسا دقو

 تاناويملا طفح ىف من الوأ ديصلا قف ةحصف الدم

 مايخنالل ةروؤر د || انعذأ 2 خح 5 1 00 ََ " مايا و هعفانلا

 كلذناكو : صوصخم سر اهمةدحاو لكل 1 اق كر

 ادهدعل ًادتا ىذلا تاموكملالكشن لع اناونع مامخن الا

 الا لع ةراع تناك دهحلا كلذ ىق ةلماقللاو + له نيللا

 ضعبلا دنع ةدودمل و 00 أملا صعل كنع ةدوحوملات2

 00 ا تعا تاير كا كسل اصب نحل

 ل و 5 هملعلا أم ةباق ل ا, اهخضران م الا انمبمال

 ضال

0 

 دك ةكلسو ةيروبج ماسقأ هاك مانأألا 0

 الا هعيش تاك ام رق ةيروهجاف - ةفلطم هكلمو

 00 | ا دل الأ نك دك الا نيل[ ةحتم ايف



0 
 ريخ نيلوالا نيرودلا ىفق 1 عنه 1 ناسنالا هف

 رودلا اذه فد يعمل امئاماوءا

 اذ ركل دصفو ةرالاو نسا اناع نسا دا

 ظ ايدك م مهر ديزع هيف مزلم هنأ

 هيف مدس 521 كا نان ال دس, ىدلا ىه.رودلا 00

 نم هريعرانا كندي هعق الو ردا هطول مدخلا لجأ

 انك يع نود هنا لي ةلفلا ها 05

 مدخلا هذه ةيدأتل ادادعتسا

 غلب يذلا رودلا وهو وبكل رود راو

 0 00 الا ن ند 4 عراسي تع 0 0 ا

 اة

 نم فبضغ 00 ا كح 5 . ا انه 5 رخ ' الإ رادلا

 مست ل يسمو رش ٠س



00 

 هلال اهاجأو تاويل رعت ادهن كرما خو

 هن زألا ليلحو هيه اللا ميظع نم

 ىمخيو لوألا رودلا ةناغ ن نم ءىدتنل هسشلا رودو

 9 هيف ىذلا رودلا وهو نيمدرالاو نيثالثلا نيبام يف

 11 ل ا فل كل ةقرح و ةفاكضاما نفذ نم هل ا

 اوال لاعمالاو ةعاطلا هف هنا طوتم باعلاو ةدالبو هلهأ

 7 هيلع بجي 3 امك ةحالفو ا مم ملع نيذلا ا هان

 ناش ليصح قدملاو دكلاو لمعلاو |علا الا هءف دصّم ال

 نلاغلا ف ديملتلا م دقو ناد اللاو ولما ر اخذو فراعملا

 نرخ اللا معو رهازلا رودلا اذه فصتنم ق هتسارد

 : 9 : : 0 6 6: كا محلا 00 ُْف لعل اع لمعيف كيفقتن ها لي َّق

 هانرك ذام كتوغي الو جاوزلاب رودلا اذه منت نابشلابلغأو

 ةحررلا ءاقعا

 ىهنو فلاسلا ةباغ نم ءىدتيف 4. لوجرلا رود اما 0

 شيع. يذلا لمعلاو لغشلا رود وهو نيتسلاو نيسْقلا نيب



0 

 ايلا مولعلا ققلتل لهات دقو لفطلا 5 نسحاو نمن١

 هف لفطلا لعل رود وهو  ةلمكلا ىداسلا 007

 هتبيرت امم طونلا امبف هندلاو ىلع تابجاولا لك لب تجاو

 ماظنلاوةحصلاةاعارمةيمسملاف ةباقعلاو ةيمسملا ةيبرتلا ل 5

 هىودوع نذلا ضانوألا هتطلاخ 1 ةيلقعلاو ءادغلا ىف

 جرح الو اذه دانا هلا 00 ناك منابق فلاو صئاقنلا

 00 بد آلا ليلق لفطلا اشنيف ريغص تناف موبلا كياع

 الكسأو لاوألا ل انساب هوفيو هلباق نم لك بسب ةيرتلا

 هيلا ةلاكوا تقف ناهس ازا تس وس ل

 ةاهاح تيشيو نشيف هنس يصدح تح رمالا قاوم

 ءادلا ىرسيو اعدار هسفن نم دجال لالا ءىس ظحلا ليلق

 نرطر نيا ىف اهواضعأ ةئالا لت راو كي نا
 دلا زمالا “كلذ :.دلولا ةيرت ىف لهالا لمان اذا اذ

 هب اومتها نا امآو . هلبقتسم نسح ةماعدو هنداعس ماوق وه

 اليمتسم كلدد مهلسنل ودعا دقن تانالا ل اح وراعأ أو

 ةيرذلا زكاسو مهلسل ليضالاو ل 0 م 0



0 
 ةفقد 0 0 ة١هه4 يأ

 00 ىلا
 لا ةدملا 2 ا مون

 ١/6/1 ةنسوام /71١ قفاوملا 16 4 هنس سنشن 9 »و

  ةايلا راودأ ©

 اح نانألا انمي رة اود ةرشلا ةاحلل
 ةيلوفطلا ىهومب را ل ا ا

 هل لو هل ربل را

 مل فدل يذلا لوألا رودلا وه 4لوفطلارودف

 ءهرخ نف ةرصع 2 ةحازلا ةنسلا قب رشا ناسا دال

 لقتتا اروزح راصاذا ىتح امفاي من امالغ من ًاببص هيف نوكيي
 هيلا ىلا رودلا اذه نم

 00 و هل ىلا رودلا وه اذه ةلوفطلا رقدو
 ع ع ع

 عم ىدلا لولا ميلعتلاو يب دبألا بيديلاة يفق هوافش واءرأل



 لفل ظ
 مار موءاضم را اينما ة عا تناذ طق تا 1
 ءارمس ةدحلاوو ءاقرز "+ و ءارفصا بالو

 ( هك افلا لع منرلا )

 قروؤمصلاب قمل 0 اوفلا ىلع مسزلا 2

 را داك ل كا مسرلا تال نر

 ىأ ةيك اقلا نم هرهاظلا ءازجالا ىوتنا هاو

 ئ دعل مسرلا ربظيف ءارضخ يقبت ئرخالاو قرولا نعل

 زايو ةجضانلا ةبك افلا ىلع ءارضحلاا ءازجالل انوكمجضنلا

 ءوتملا هنم دفا ريغ قرت

 (اهنا ساو هر نو

5 

 غلب ايندلا ناكس نأ لع تايئاصحالا قدا ةنسح لك
 ىو 0-40. ايسلا يف مهنم اسفت ١ ؛ةهجامو.٠٠: مددع

 ميسا قو ا يعد اكيفا يفو خ0 ا

 اويل هاك انلازرتساو

 انويلم مع هرسأب ملاعلا يف ابونس توع هنا اضيأ لعو



 ادا وب

 نارالا ددع امو ةكبدلا ددع اف امدق نيعستو

 أ انل لدمرب نم - ( هيبنت)
 در الا دس ةديرجلا هل لسسرتةلئسالا

 0 ولا نم ناو تملا نماتك ١
 3 ىحَ

 ةادجأاو كاس 0

 0 0 5 ةفاش ةيوجا انل

 ( سيمت نمزلا )

 ةحيصتلا هده ةهيبنجالا ندملا يدحا ناكس لمع دقل

 ةكاسل ةضالل ةنسلا ف ةليغ اهدا رخأ نع دنا ا تح

 مايأ ةتس ا مون نم 0 رف لأب كلا رون اب ةئدملا

 عابمم 0 نان دلل تاضأ دقو الا

 (راهزألا ناولا) :

 ةرهز كا لكىف نأ هب رحتلاب ءايلعلا دحا دهاش دقت

 ١141و ءارمج ؟؟:و ءارفص ؟؟دو ءاضيب 584 دجو انيرقت

 ءازيس و هلام ١١و ءارضخ عدو ةحسفنب ا/ل*و ءاقرز

 ةرهز 4٠٠٠ لكى نا نارخا ناملاع دهاشو ناوادوس «و



 هداك
 هيف رد نا كد دبع لامه سح ةدورلا كسقا انآ 0

 ندحرد 1 ةحردب لا را رفصلا و 3 0 1 ةدوربلا

 نوك
 ( ع رتتم ةسا)

 رجتبلا نم .ركسلا عرتخا ةنس ىأ فو دب ىأ فا 0
 هعارتخا ف كالا و

 هنبا دلوو ةفيلألا هدلاو تام موب ىلوت ءافلملا ىأ 6

 هدعل ا نم 00 ىلو

 انغتك ١ ةنس عا فونانابلا دان تقتحم اا مسام (©)

 كادت كوع ل لايقلا نم اهقرتخم 205 ىأ )(

 0_1 ا 0 1

 كك 7 0 نسأل تت )ه)ز
 م نة

 ثنحتف ا ةن د افد كك 0 50 65

 فار لإ نم رح او كانا نم صفع دجو 00

 ةحرأو اها ني نا مولعم هبا سغ لوب



00 

 ا انلرو ماردلا نم ىالا هنموتت الئاها اني رح تيق

 ةرهابلا يملا كلت رع نملقاعلالقاعلاو .دعو رصح تح

 1 6 م دابقز ريصعتلا الو التلخ هل يناوتلا لعجب الو

 دنلا
٠ ٠ 

 عش نيح مدنيو نادل قواعم كح

 ( ةرارحلاس ايقم )

1 

 ( رتمومرتلا نييسنرفلا 00 فرعبو) ةرارملا سايقم

 :ة.عانصلا وأ ة.عيبطلا ةرارطا تاحرد سال حاصلا ةلا وه

 0 ةرابع اسدعاق .جاجزلا 0 هيونا كك 0 وهو

 اهرخآ تاجرد ىلا ةبوبنالا مسقتو قيثزلاب الب عدوتسم

 ا ادا كرا لنا نيناعا رجلا اقواو هن او ةدرد

 ٠ ةجرد ىلا ةيوذالا فق عمل رب و قيثزلا ددمت. ( اراح وجا

 56 وأ 9٠ ةرارألا ه4حرد ا كا 3 201 لاَقف د ؟ وأ

 هف قبئزلا ضفخن ( ادراب ولا ناك اذا ) ةدوربلا ريثأتو
 تحن ضف اعرو الثم رفضلا:وا ؟ وام ةجرد يلا ةبوبنالا



 ل
 هك رصقتو اهب طبخت ل نا 1 ا
 اوت ءايشالا رانص ن يسع 0

 اند دل ماعلا , 5 لك كلذ ليلدو انه
 ناكت ابنلاو ةقلع مث ةفطن انا نك تلاد
 ىذلا مدا نب نا تلاد ةردح ةرذ ءاكضم دانا ارسل

 لع ءاطلستيو ةميظعلا يىباملا ديشيو ةماعلا 8

 لب ءارامو ءاش ينا اهمدختسيؤ باودلاو تاباوب كنا

 :يناسنالا هسنج ريغ نم هّللا هتاخ ام لك هيدب عوط 0
 رضكلاو ةليلا ا هكاوفلاو ةذيذللا راها كلتو . ةفطن هلصأ

 ؟ىطقلا هدهو ل ةمعإل ةسقس ريف
 . ابلصأ هموقو ءاوح نا اهم نطَمي ىتلا ةقهاشلا رودلاو ةلئاحلا
 ىلا ناسنالا رظن ول اذه ممو . ةدحاو ةرذ لب لنحو
 لع ةيراج اهف ةنسلا كلتاو رسلا كاذ ىأرل ةيجراخلا ءايشالا

 ى ايس ناك ددلو نحر تاو لالخ د مط
 ثار ترو ناسف راك نم ةقل وم فولا ءامد نفح ١

 نافوصلا نم ةعطق برو نيتليبق نيب الاتق ببسي نيريغص



 ا ل
 الك_ دوم

 نع تدع كلاب امن 1 1 قلالتا دبع

 قدصلا نع(تضرو للا

 محم ىلا كتحيصن ىل لقو بننأتلا نم ىنعد - دوم
 5 لمعلاو اهعامس ىلع

 فارمتسلو 0 لعل 3 فأر نم نا لاا دبع

 تمت ىتمو . نيملعملاو ءاسؤرلا ةعاط ىلع موادنو ةسردملا
 ( ١ رواكبلا ةدارق يأ ) هن وناثلا ةفادللا ةداوم تلئو ةساردلا

 اهدا فر ةلاع ةييردم ىأ ى لخدت

 'اصنلا نم تدع ام ىلع ىخأا ركشلا كلاح داو

 ا نياق ع ناو . ةكحو لمع نعةرداصلا ةليلملا
 | ]1 نا يف نم لوألا كملت أو بارق نو

  اهرئابك دونر ومالا رئانص إل

 00 ١ الص اوابلاسو تاقواتلا ىف ناسلالا لماول

 نوكلا يف .قلاخلل نأ مع اهبابسأو اههنكو رومالا راس



 حب <« دككتتما

 تا وهو 92 ص رك ركل 1 تدصق تت

 لاح الا قرط ةعدسلا لع لوطا ف ا

 :لمعتسا نا نع اًضوع (قرطلا حبقا ىرمعل ىهو ) عادخلاو

 رهو ايماخ نوكت نإ نين تلا لع ةسالا و

 رهاط بيدأ لضاف لك الا ابماب عرب ال ةليلج ةيرش ةنهم

 . .هالض نع ذل قالا نع ضان هلا9 . دضاقلا فة دنا

 سرادملا ف هسورد ممتي ىذلا ذيملتلا نأ ران

 ىصقأ غليو ريملا لاشي اهءاش ةنهم ىأ ىلا هجتي مث

 ةيلعلا تاارأا

 ىزريزعاب 0ك 3 نك رردو كح هلك كمالك- دومت

 . لدب لايتحالالامتسا مذ ىف يع تددشو لوقلاب قر ردت

 تناك ةيرط اهم لع ل وصلا ره دسفلا ا

 نا كف ىطرتا حا كادر ساس
 ك ريغ ىرت كنا فيص لاس الا قرط كدا

 قراسا دنع واش فرشلا رطب هتكيبش لاا
 ليلج ضاقو لاتحم
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 نال ”لردل هانم ل لاجل (ايباعز اهردم
 ءاينغالا رابك نم حبصأو

 1 ينا ىرمعل هيلع تبون انم هللا ذوعا- قلاملا ديع

 هلاكمنال كلوق لثم الوق ينايح ىف قمحا نونحم نم عمسا

 كا راكفا ديقنت نم كيلع. ىثخا :ىتاو. ةءاندلاو شغلا ىلع ىبم

 0 مانا تعبأ ول كنا عم الاخ 0 0 حبصتق
 لوقلا ىف ئسفت دهجا ١ نا كاخا نكلو مارا ءانلا ى دل

 ل الو

 ًانطم كل ىدحي لق د دوم

 مسقأ تت و لالا دبع

 مقا 0 3

 1 هب مسعلاف زيزععلا نطولا مقا 2 لاخلا دبع

 لحا 0 امل ل 222 زيزعلا ىنطو مقا 2 دو#

 ىحأ اب كتحيطن عبتم يلا لضف
 را لص 1 ليلا 0 نا 0 لي



01 

 رصفم 8 بدالا ءىبسس 5 قدصت لهو 1

 كنا ندا نا كيل ل نك اا

 بسنأ ينا ظعتسن الفأ كتتابجاو ىف رصّقم وأ بدالا ءىبس
 فاححاالاو ملظلا طايضلاو ةذداسالل

 ةودانتحم فران ارسفنانا س0

 5 نا 0

 قلل ىدلا نا 'ناهذاالا قف وردملا نم لأ - قلاخادع

 نوكي نأ ددال ناتبملاو عادملا ءالطب روم الا لطيو لوقلا

 تعاون دق ار ا عولب نع الاتش قداس انذاك

 ريطخ ا أادهو 0 طظطاضلاو نيملعلا تدسنو مالكلا

 ظ رت او سس ا ا

 يطا 5 ليعدب تمطن اع يقيدصاب 6 0 دعل 0

 5 يبا 0 يداّؤف هياع ىوطني أهو ىريمص ةتكلام كل

 نيماحملا تفاكم ض نك مامضن الاو هضاودل نم جن

 00 تامل 0 حتقا كلذ دعيولاعالا لع نر 0



 م

 عامجالاو تالئاعلا رات كلحرشن

 01 1 8 .. 0ث
 © نسمادص نب ه ر واحم 0

 اهل
 2 هك ا يلاح نا ل ةنلاود دوم

 طاضلاو 5 حا نم رجزاو واو الا لاموت وأ 6 لع :

 ٍ ةدمالتلا مع مامأ

 كلذ ىف ةضرسلا امو ناكل دبع

 سردلل ىظفح مدع ده نوعدب 6« قينلا نا_دومت

 00 01 راع تاو اكسوود ظفحبملاو حل قلاحل دبع

 0و يللا نكل ونادي اطحأ قا دوت

 فئاصملا 0 يتلا نا مدوو وهو

 طابضلاوةذناسالا يخأاي كضفبتأ ب جمللاب_قلاخلادبع

 طظفح ىف رصقم وأ مبعم بدالاءىسم كنأ دبال :سبسالب



 1 © للا

 مايالا نم امون نوكتس كنا تسلعو رمام تبمهف اذا

 تابجاو فرمت نأ كيلع بجو تيب برو ةلئاع سيئر
 ىهَف ةلئاعلا 0

 لاب قالخ الا ل لالا ىلع بجي

 نم هيلعام يدؤي ناو ىنسملاو فطالاب هتئاع دارفا ميج

 لزالا بف فرص ناو هئاناو هتحورو وار د

 حراج وبللا يف هبسك ام فرصب ىذلا لح را نال <

 هتجوز ةلماعم سيال ناو ( يغ نابج هتيي
 ىف دولا لع بجاجاماو ةئاملا سيئر ص

 مبعيطيو مهمرتحم ناو هنراقأ ةبع ىف صلخم نأ وهف ةلئاغلا

 عقودا هياوفهو هناطلغ ملل رق رشو هحربو هحرف مح ربظي ناو

 | وح اتحا نأ دريك مدعاس نلو كلذ نم ءىندف

 ميفطالبو مهلا نحيناو هتاوخأو هتوخا بحت ناو ةدعاسملل
 عازتلا بنجت, نأو عاطتساام هتلئاع فرش ىلع ظفاحن ناو

 ةلئاعلا دارفأ نيبو هنبب ماصخلاو

 ناانملع َّ ف الرا اق ومحو اني حاووةلث اءلاماظن 0



 اس ا
 11 سرادم لجأ يهىتلا ةيلوذلا هدير ا ف

 يلع بجيام اما جاوزلا لبق جوزلا ىلع بجيام اذه
 | اعلا كبطل و ةدعاسملاو قدصلا 0 0 لآ َُى نيحوزلا

 ةجوزلا ىلعو هتجوز دعاسبو ىمحن نأ جوزلا لعف امهم

 " ءاتعالا دا انحي نأ نيتثالا لعو ةرساوال لاثتمالا

 امهيلعوةدشلاو فنملا,القفرلاو نيللاب كلذ نوكيو اهدالوأ

 مهناطوأ ةبحم رنصلا نم مهسولق ىف اسرغي ناو تالانكلاو
 نسلات ءاج قمةسردلا|ملاخداناردابب لأ اجملعو ا[ بذلاو

 نوملعت, اهيف يتلا

 ةشدعلا مظنينأ جوزلا لع جن لافطالا ةيرن فالخو

 اء اواايمو تسكلا كلذ ناك ءاوس هيستكي ام'رذق 07

 ريفوتلا لمعتستو لزكملا منت نأ هجوزلا ىلعو انربش وا

 ايل كغ ريدلاو
 تاللصحتملا 0 ا لد احا نأ 0 لاح لك ىو

 م رك نا نم ا أاهقوفت 5



 - ل
 :لوتف نا الا هيلع ىهانو لبق نم هيلع

 اساسا ةعاسالا لا نا ذا كار سرا رعا

 ايندلا ةايللا هذهىف بر الا لين ىلع نواعتلل ةفلالاوا ةبارَملا

 تالئاع ىلا ظن ل كابا ذه فام رم
 او اك رع لانلا ف نواب "| ىأرل يناسنالا عمت

 كلذ دعل رظن 0 تراقأ) تاوخاو ةوخاو دادحاو

 عامجا وه ىذلا جاوزلا هنأ دهاشل ةلئاعلا هذهساسا ىف

 نواعتلا ديم ةرباغلا ةضرشلا دعارف كس لك

 جاوزلا نأ ىرن مث نف ةلئاع نيوكتل لسنلاو شياعملا ىف

 مظعا نم ناك كلذلو نادل عامججالا نال

 همزافءانتعالا لك ه سمان قتلا ل ءرملأ لع فبحوو هب رشنلا

 نود. اهني ايلهأ ننحأ ةرش ةجور لاو

 زابتعا كزتو كلذ عار ولهنال تيضلا ولعو ا هدر

 اررخةلبش راو ساس مقول ميلعتلاو ةيبرتلا

 هما هنةوعام نسخ الهاح تمدالا ليلا ش2



 ش ل

 ا رى مدع ىأ بطلا تفو الا حار هل مشت الو قر زا

 ثلاثلا ءزملا
 15١9 ةنس هدومر ١١و 1٠ هس لاوش ءادالا مو

 دس ةنس ليربا 8 ققاوملا

 #*« ةيعامجالا ةئيحلا ماظن ىف ةينسلا رهاوجلا *

 ةلرالابابلا)
 ) هلبقام عبرت - ةيلوأ ل (

 نيمسق ىلا سانلا ميس" ىضالا ددعلا يف كل انركذ

 ا ملا كل يو ةيركش ةنهو ةكاح ئه

 نعذ آلا لأست كلماو ةيذيفنتا ةوقو ةيعب رشن ةوق نيتوق
 عج تابملا رئاسو عاقبلا عينج لع ةلاملا هذه قاطنا

 20 لهو ةلالا هذه دوجو رات نول كح

 0 انوعدتف نب ديعلا برق اهوادتا أ ةيناسن الا ةأ ًاعنلا

 2 5 رصد ة رابغ تالئاعلاو عامجالا 6 ع رلكتلا
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 اهنا ثيحم شاف ىلع عبط: دئارج ضعب اككىصان دجوت

 تدهمن رخا عونو اليدنم نوكت نال ةءارقلا دعب حلصت
 ايتارك تتم نه ضرع نمل ءاودلاو نسطلا لسر نا هادا

 مومعل بدأت ةركإو تام نا كد فراش مفدت اهنا

 ةردتسةرس داما

 ( جلثلا مطقل موطنا

 ةربا نس مضون نا وه جاثلا عطققل ةليسو طا نا

 ىلع ةءدم ديب برضي مث اهنم جلثلا مطق دارب ىتلا ةطقنلا ىلع
 نييواستمنيمسقىلا جلثلا ةعطق لالا ىف مسقنتق ةربالا ضر
 ماظت الا ةباغل

 (ناولالا ل رمز )

 وهم د راوجب انوفا ل ىلهع نم 00 كق

 ءاسملا فو رمح ار بظلا فو ضيبأ حابصلا ىف هنول رهز كيبمتنا



00 

 دالبلانا ىدلوا ىلعت تنأو كلذ لوس فا داخل

 اراشنتا ةمرعلا دئارلاو فحصلا امف ترشننا دق ةيرصملا

 اهأَرَمت دارقالا بلغأو ىحصفلا ةغللاب ةيوتكم اهلكو اهظع

 اديج اهمام مهفتو موب لك

 مسالا اده تف ءاردع هددرخو ءا رغ هدصق انتدرو

 قعلا نم ميرف ىدقأ هللا دبع ديجما را

 ملطملا ىف لاق هر مرو

 ثا ا ا ل

 ةييسوم مولعلا اهف ىلعلا سا ىلع تماق

 هيف ابلا داهق» , 15 7 نوسفلا توج

 خيرات ىف
 ةسدنهملا لكشب اظن 20تدش ىخيراو .اهف

 كيل لل لصف د اين رقص نع نحف
 نسا ْ السا.
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 ةن رمل ةف رشلا قبلا ةفرعم تاهت ىسلا

 يملا ةليسقلا 2 ساكو دقت
 هرقل هر نا 1 ا ام

 دجو قم قللا لوب ةمحلا ىلاع ةفرشلا ريغ ضارغالا نع

 باد الا كلذ لك ف اعارماب ل
 ةحازا ةقرعم نكن | نأ لع بح ىدليس اب لهو -دسلقا

 كلذ رف ناك اذاو اهريخت نم رثكأ ةيرعلا

 اهريغ نم رثكأ اهناقتا كيلع بج من  ذاتسالا

 دالبلا ىف ام لومعملا ١ نارقلا | 5 لزأأىتلا ةفيرشلا كنغا ! امال

 00 متانأ لع ضاق رمستكااذاو دن
 ْ و تقرا

 ملكت ىانلا 0 ىرأ يباو كلذ ا ها

 ةجرادلا هغللاب

 نم عنعال ةحرادلا هغالا سانلا مكن 0 دات الا

 ةححضلا ةيرعلا هللا كواتضرو تنأ كا

 ماوعلا مم ىجصفلا ةفللاب تماكت اذا نكل  ذيملتلا
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 هيلادهع اع موه نا هيلع بجيف رييكلا امأ ذاتسالا

 ررلا تاق ريب ناو قدفصلاو هيدلاب ميا ام

 ردّ, نطولا نع عافدلاو ةمالا نيب بيذهلاو ةيرتلا ميمعتو

 ميكحلا لو, لمعي نا هيلع بجيف رينصلا امأو هنكعام

 ( كنطوو كله كبح كتسردم كبح )
 هتسردم بح 0 كفل

 ممل ذاتسالا

 كلذ نوكيفيكو  دبملتل
 ةعاطلاو سوردلا ىف داهتجالاو ةبظاوملان وكي  ذيملتلا

 ةيلطتو انور لايم داو

 كلذ لو  ديملتلا

 هنطو مدخن نأ هنكمأ كلذك ناك نم هنال  ذاتسإلا

 ىدصلا ىف اهلع ليغ ىلا ةبامولعمو ةقراحع ريكللا ف

 بح يفةيفاك ةعاطلاو دامجالاوةبظاوملا لهو ذيملتلا

 ظ ظ نطولا
 ةقيقملاو ةليضفلا بح عم كلذ 1 معن -فاتسالا



 ل

 هيلاريملا بلجو هعفت ىف ىعسن نا هل كبح

 تح ةنالث وأ نانلا لسا ول لح اداجو. 2 دماتلا

 مروبظ ءارو هوكارو

 ةءاثع نووكي منال مظع ررض لصحت بذاتسالا

 نطولل نا ىلا هاودع رشتنت ءاد

 ا هتبح اولمبم ل نا عفنلا نم

 ناسنالل سحر ره ةع ن ااعر وكلا مهظع - ذيملتل
 ذل نطولا ىحح دنع هنأف ررضلا كلذب ساي ال  ذاتسالا

 ررض فاج يف سانلا نم ةفلؤم اذال | نوعفني عمال 0

 ةلئاع دا نسخ سلا

 ةبحم نأ كمالك نم ىديساب يل رهظ دقل  ديملتلا

 نال نم يتعا ىاو هيلاشن الا تاجا را ولا ٍظعأ نم نطولا

 ا هس يا ا ا

 ناسنالا نكي 0 تايلر تل
 دج ةقداص ةمدخ هنطو مدخم نا ىديساب
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 عومجمامف شيعي ابلاغ كالثم ةلثاع ايندلا ف صخش لكعل نا

 4 ١ و ةرهاملا َّى َّىل اهفالتخا لع تاالئاعلا كلت

 ملا جاهوسو طويسأو اطنطو هروصنماو ديشرو طايمدو

 ىذلا ىرصلارطقلا نوكي كلذ ريغ ىلاو يرقلاو نادلبلا فو
 كتائاع_ح ام رثك ًادبح نأ كيلعسجي ئذلاو كنطووه

 امق ش اعلا كل

 لثم نطو انندلا ىف صخش لكل لهو تحلف

 سانلا نم در لاَقف نطو صخش لكل 2 2 ا

 ةنطو نا ئىأ ير داو ةرعلا دل هنطو د

 00 ناكوسلا دالب هنطو نأ ىأ يبادوس رمكو كرتلا دالب

 لع تح اذالف ىنبطو رصم دالب كاك اذاو دويللا

 كيلع ونجل م م 1 نا كيلع ب د

 ئىسكس هل ا ترلاثاعلا 0 هئانأ نم ا لعو

 اكو تلدك ءافإ تشو 0 اق 00 ني

 ,قنعمو نطولا مهم 3 مهن ديفا لمعلا ا وهو



 تا

 ةاكلا هديهام د داما

 كبح كتسردم كبح ) ميكملا كت م

 ( كنطوو كلهأ

 ابمج#ت ل ل ذاتسالا

 نمر نطوولا ةماكتل ف عال ال - ديلا

 فاللا ىلع ةامجاهذهمضو نم كل رهظي امو  ذاتسالا

 مم جا لريط احلا
 نأ دك جا اذار هع كك داو دا

 اعلا
 هالاو يبراقأ د قط سر كلذ وع قاع دف د ملا

 ةمبما اسال ءايشالا لكةفرعم ملوم يناف

 كيصوا نزكلو ةراا هدهد ايردعلا كا كاسل

 هعبف كيلع نع امذ ىلاست نأ نعافلطم ردات ١
 لوتأف ناطولا هلك سس نانا تلف
 كيناو كلي أ: انما ةنزوكم ةلئاع ملل نا يدا 5

 اكان رنا ندم كمدصو كيراذأو :كلنارخاو تيد



 ا

 5 دملتلاو داو نب ةرواحم 0

 سرا 0 ا ان م نم ةمبمةظحالم (

 ةلاقمىلاق ىف ةرواحلا هذه انتددرج ىف نيكرتشملا ةيئادتبالا

 أدح ةسفن 0 هيلا اسر نايحتسالا مقوم انيدل عفت

 0 الا ل ال الع لئاسإلا تكدس او

 اكاد نم هداف تقام تح صصخترعلا اذه نم

 نيديجا
 كلذ نودون مكل اوكرتشي ل نيذلا ةدمالتا امأ

 ال اراسرا نأ هيلا اقل هذه ى رحلا مهل ن وكف

 لا اذه نم دبع نسما ليق ةملا عم كاز تح

 دمجااب ( ةسردملا ) ةديرج تارق له  ذاتسالا

 ىديساب امأرق  ذيملتلا

 ايا كف لعد اننألا

 ةيوتكم ةلج مهف ”لعرسعت هنا الا اديجهتمهف  ذيملتلا

 كالنلا لع



 ل ٠8< كك

 ىلع ىننلاو فيعضلا ىلع يودلا بلغتو ماقتت الا بحو سانلا
 ريشا

 ادع ضيرورط هك ان ةنيع دوج ورنا يره كلذ رو
 . رع نوكتت نا ل ارح عاين يس ركل

 ةنامألاو نوصل بد. يور ىلا هل اا ةنفا كو
 بجحم ىتلا لوصالاو نيناوقلا مضي مسق نيمسق ىلا مسقنت
 ( ةيهرشتلا ةوقلا ) ومس ل والاف.كلتدفشإ مسقو اهعامتا

 ىأأ ( ةيذيفنتلا ةوقلا ) هنومسي يناثلاو مئارشلا مضت ىتلا ىأ
 0م ىلع لمتشي يناثلا مسقلا كلذو اهدفنت ىلا

 ريدب مسقو ( ةئاضقلا ةوقلا ىأ) ماحلا نمو الا
 ( ةيرادالا ةوتلا ) وهو مكاحلا كلت ماكحأ ذفنيو لامالا

 نيمسقلا ن:ذهنا فرعت نا كيلع ىتبكلذ لك لع اذا

 امهعورفو ( ةييفتتلا ةوقلاو ةيعيرشتلا ةوقلا ) نيميظعلا
 بعشلا سل ر يأ موةلاريمأوه دحاو لجر ةطلس ناموك<
 رعاو . معلا وبدحللا ومس ةيرصلل انتم كف رهو
 ريمالادالوأ نم ربك الاف ربك اللة ثارو ةيرصلا ةيويدخلا نا

١ 



 ملا 0

 01 00 1 قلح حرك نا ميسم هيدعو هيلا
 لوي كلذلو ءىث يأ لمعب مودي نا هنك# ال هدرفع يذلا

 ىلع عبط هنا ىأ ( عبطلاب يندم ناسثالا ) ةفسالفلا بلغأ
 دضامتلاو نواعتلل هسنج ءانبأ مم عامجالا يأ ةيندملا بح

 ظ شاعملا يف

 ناك الا كلذ نا رومالا .سسضأ نم ناك امل نكلو

 ترلاو كلتلاو ماصخلاو عازتلا نم هردكب امع وا ال

 نيمسقلا سانلا ميسقتىلا ةجاما:تعدكلذ ريغ ىلا لتقلاو

 ءاضعأو ةموك ةئيهو ةنك اح ةئيه يأ نيموكحو ماكح

 0 لوا نقلا يود لو وكب نأ بح ةك املا ةعيشلا
 1 كر كلو كاملا ةرادا را هداك نا اك د

 فهو ا ةئيه و نإ عضوملا 5-55 كلا

 د1 اج ولت نعد ال عت فاجعل 016

 0 انلا.تكرن ول هنا لوقت .نكل...ةقيقللا ىف مهني

 0 ماصخلا دنع مهدي لصف شكو الو مك

 ا كورت اكناوكتالا ماعد اهراس اون



 اكل ٠7<" م

 ( ةنسلا رهاوطا)

 ») ةيعامجالا ةئيحلا ماظن ف 0(

 ى ( دعب لؤي مل) هفيلأت ىلع انمزعباتكل مسا كلذ
 هتصالخ 0 انه 0 ةيعامجالا ماا ةيمومعلا كتبا لل

 نيئدتمملل ةدافأ

 ( لوالا بابلا )
 ى» ةياوأ 0 0(

 ىلا تفتتلا مث بناج لك نم هب طيح نمو هموقو لا

 لكن التئاو اهداحناو ابعامجاو اهلاحو مجعلا تاناويملا
 اهل أهبصعتو باودلا راغصل كلذ دعب رظنو أسم قلك

 الإ نارا ىف قلاشلا اصع اردو ةسئلا ةلكح كد ل
 وأ هارع لالا يتأتي ال ىذلا مالا كلذ عاهتجالا وهو
 ةميظعةجاح يف ةيملا تاقولخلا لكن ال هلاصتا لبح ماصفتا



 تح <« تح

 نداثلا ءاضرو دعلا لع هللا ءاضر باج ىلا ئهو كتل

 انمأتف انعم قداخالا مراكع 0 لا ىهو مهضعل ىلإ ع

 فاد رع ىلا. لدللاو لاو ريصلاو نواعتلاو ىوعتلاب

 5 حضوأب دا ا

 اهجياتت 0 0 ا را عادا ماسح

 ةءويندلا نيتداعسلا دامس ا رولا فرحا نم

 1 مايصلا ربسش *. ءاني ال الآ مم ١ اهو ابئافتقا ىف ةورخالاو

 سم وهف تاربملا لمفوةالصلاو مايصل اب ةيحب لجأ هويخ لبقأ

 0 مق نا يت ال يتتقاط ىف

 0 الاواكدلا ىريخم نوظحتف نيدلا ةنبصب 0 مظبصو

 ى مان قافو لع اونوكو ءايلع ةناكم 3 ندل نم نولانتو

 ربلا ىلع اونواعتو هتاش لخ قلاخلا لاق دقف رومالا رئاس

 هدد نرككلا اهل اس ايلاثو قوشلاو



 هن ؟وه قرب

 يناثلا هزجلا
 ١١.ةةنس تابمرب١١ - ١٠١ ةنس ناضمر ١ دحالا موب

 ردع هلم سدام كي ىقاوملا

 < ندلا»
 داس هديبع ناب نم صخ ىلامتو هباحبس هللا نأ ملعإ

 اعايتال مثار شلا مهملع لزتاو ريما قيرظ يلا مالا نونه

 1 نداملا ءالؤه قدس نمي سانا: نالاوح ك0

 أ ربرحوةنج هنادل نم هانحو هنغ هللا ىطرف 'مهتوغد يف

 ةلاح تسعتو مهملع بوضخملا نم ناكف كلذ فااخ نم

 عينت نا نود هلوق ىف ىنلا قدصن نا بجاولا سلو ٠
 هيتءعلرش عبنت لا ايفيمح اب وجو انيلع بجي لب هتعلرس ءاكحأ
 عابتا ىف نا يلع .. يبن ناسل يلع هللافب .انرسأ اع يبا

 نكمي الام ةيورخالاو ةيوينادلا فئاوغلا مرج -ةربطملا ةعبرشلا

 نَع قبل فورعملاب لعل دل د هل كاسم هرصح
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 ([فرتا ياانؤرلا تاردشم#)

 ا 00

 م 0 ترا

 0 اكو ا 6 0 7 أبمم قبب ل

 ا 152ر4: وب ان رمل رم ءرجو# قابلاو

 وتنكلا كلا كرو اناا "را عه <03

 ؛١ءر.٠.وايلاطي الر" ١ر٠٠ ولاغتريللرالا/ ؟ردح# وكر

 اينابسال
 م در

 بيده: الا امل دصقمال ةسردملا ةطرج تناك امل

 تذخأأ دق فراعملاو مولعلا ىف مهميغرتو نيئدتبملا ةذمالتلا

 هفلكتام ديجم نمل ايونس تائفاكم ثالث صصخ نااهسفأ يلع

 ين الا ددعلا ىف ةليلج ةئفاكم نع ناعيسو عيضاوملا نم هن
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 هىرشي ال نمو ناخدلا برش, نم ةحص وم نيب امظع اقرف

 ىنييواستم لصالا ىف نيديملتن يب دهوش دقف ةدمالتلا نم

 برشا لوأ دوعن ةعيبطلاو حارلاف نيدحتم مجم او لوطلا

 (ترشالدلا ىار بسال هنا ع اي

 ثراث ىأ ) لوالا 00 وع نم مظعأ امهننات ردص وم نا

 مسجلا لقثو ةماقلا وم كلذكو اييرقت مرلارادقع ( ناخدلا

 نوعتمت" ةحصلا لاك, ؟كلءلهبرش اوبنجتف نحال

 : داصتقالا نسا

 م موب نمعضو ا كتيررعتلاب ةاصخالاءالع تح

 ةراحم ىف ( ايرث نامالم) دحاو ييبص نآإلا ىلا

 حرت شرغ ةثاملا نا ضرفب ىأ ) ةثاما ىف ةرمشع ايونس حرت

 انلطإل لاما "سأر ىلع ةبوتسلا حابرالا تفيضاو (

 نم ةفيقر ةقبط لمعل ىكب تابنملا نم غلبم لع. مويلا

 لمأتف اهلك أب ةيضرالا ةركلا حطس ىطغت بهذلا



 د

  ةسورغلا راجشالا عافترا سايقل ةقيرط لبسأ »

 ( ضرالا نم لبس يف )

 الرد ناو ىف ايلط .ةرجش يأ عامترا نمايقل

 لوطوةرجشلا لظ ساقي 3 اصع ىزاوتلا م اهراوجم زرغي

 ةرجشلا لوط ىلعي تامولعملا ةثالثلا هذه ةفرعو ابلظو اصعلا

 ابلظ لوطو ارتميتنس 7٠ اصعلا لوط نا انْضرف ولاننا ىنمع

 ناك اذا : لوش ارتم لورشغ ةردشلا لظ لوظو دحاو رتم

 0 ا وا ركل [ةمتس يو لع كك وارتم

 00 ا 0 06 وام رامألا

 0 هلا لا فار ارم عة ةرداكلا عافرا لا

 ( ةطيس ةيثالث ةدعاق

 ( نحنا برد علت )

 ةيلكلا اككرمأس رادم ىدححا ف قيقدلا ثحبلاب ربظدق



 ع ١ < 2

 ( ريفوتلاو ريبدتلا )داصتقتالا لمعن رمفلا ءاود فرع رومالا

 نوابلاو هرتفنمز ايست شي ل
 ءايششالا لمت نال ريملا .قيرط نع ناسنالا دعبب ميمذ 1

 ناف ( ةصرفلا زاهناب هنومسام وهو ) حودمم اماقوا ىف

 لصحت نا هنكم ال ةنمز قام انش ضنا لأ نع د 0

 ةدويصتلا ةلئاحلا 1

 نمو هل اللا مالا حم ني 1 كيلا سك

 ضخ انكر تنك اذا تنال ىف سل اس

 كاناقالل هركسي ودعلا لبق دقو اهنع كعافدتقوالثم كدالا

 تكشف لع رطل فخور وهدا شل تلاد 8 ١>

 كل د رطل ل تسلض دف كليب كك

 اعرو) عاملا 0 ىلا ةديدعلا َّن اود ا نس كلذ ريغو كالملل

 ا مظعأ ( لبو هله

 رومالا ريخو ةمومذم ةلجعلاف حودمم تبثتلا نا اهو

 نك نب الورعالو انواهتم نوكت نا كيل دانا

 دئوغسلاوانيملا لاثثل راومالا ىف تشو: شرت
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 امو نيدلا ىلع مالكتلا ين آلا ددسلا ىف رظنا ) تامركملا
 3 لا تايفا 00 تر

 ىه هل ةديؤملاف هبرضن خو هد و 0 لقعللو

 من ةرملا) تيثتلا نحو ومالا 3 و لل هوا

 5 ةليلج ةفص ىه ةروشملاف . ةلحعلاو نواهملاو>دادبتسالا

 قى الوباوصلا ىلا هنم لعأ وه نم ءار 1 ناس الا ىاتتم

 0 هنأر ىلع لاش 3 ١ عا اذاف ملع ملع د 5 قوق كل

 16 2 د هلا لاو ةتاط دن هللا لاو دعو كاها

 هدام : روما دنا وح دلو يل اع ىلا نك 1

 دقوةيادملا نيع ةروشلا . يبرع ميكح لاق دقو ( ىمآلا ىف
 1 ا :م ( رطخللا ىف هسقت مفد ) رطاخ

 6 حيبق را موا ع اع كان تسال كي يع دو

 هنم هللاب ذوعن ( ةروشملا نسا نم ريشا

 ىغنبني ام ناسناالا ىلعت ةديمح ةفص ىهرومالا ةير 4

 0 لا دا اهتزيك اون اثاسملا ريغص ىف هعانثا

 دار 1 1 قدح او اع ناين اللا وكم .ةراش ةلاط لع



0 
 ايداسم هاواي ماج دولار ايها ا را ملعلا و

 ابنعان نال رابعا ركشلاو ١ ايما و هلا [سفاس ١

 بيترتلا ىلع كل اهدرون ىهاهو

 تلا (4)

 لانو ىلا دع نم( يده ع لمعلا ذا معا

 ةيادملا قيرط لا.هدشرو هلامحا رس كل ناس

 فلاخوهعبتا نممهنمومدنو رسفت هلمع فلاخ نم سانلا نف

 اسال ىساخ رشلا ةلايس ايميل ىم سفتلا) سن ع

 ( ارش لان ابّقفاو نمو اريخ لان اهفلاخ نفف هنأ وش عابتاب

 هي اا

 هير دمحو 4

 اور لامع الا لع ىلا مولا دي ىلا ره دس
 كرا نإ ةسيفنلا نداسملاو ةضفلا لاك هلا رهو

 ةيرتلا 4 ىنتعا ناو ا هر ووق ةيوجرم د نضعأ لهأو

 ةمالخالا مراكم ردصم وهو هنديان تنظعو: ع بيدملاو

 مبني هعابتابف قالطالا ىلع فرقاء اوع ىذلا هيد ناسا
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 نا الا ءاوس دح ىلع ةينوناقلا ةلماعلا ىف م  ذاتسالا

 ريبك قرف فرشلاو مارتحالا ةبج نم ءالبجلاو ءاهلعلا نيب
 ءايلع ءايلعلاو ءالبج ءالبجلا لو

 ع لم ءالهجلاف ميلعتلا وه كلذ بيس نا  ذاتسالا

 سكملاب ءاملعلاو مهميلعتو مهدينرت
 ا د2 ااةوراا ع ادسنابل نبا كاطمح بكيل

 نيما لهجلا

 #« قالخالا مراكم

 نيج دا هيلا تاعملا عيج ىه ق ةالخالا مراكم نا

 ا 0 ولا ادلب رح اراك[ يوم منع ناننألا

 انديس مركلاو لئاضفلا حورو مالا قفيرف افشل نو

 قالخالا مراكممومعمالسلاو ةالصلا لاما هيلع دق تاتدلو

 هناحصأ 00 مز هلا دددش ةلماعلا فيطل عبطلا 0

 1 ركل كاك ئاس لا هك 0 1 هنمأو

 هاا يكاد ه1

 اهناث نيدلاو املوأ لقعلاف ةربطم قالخأ مراكملانا



 ب 15/7
 ابرصم نسل حمافلا 'رانمتحا لكش نم أحعتم هيلع ةففشلا

 ل 1 ل را ا[
 يا الا ريكلا كاد 6 ىلع لاخلا ىف 6

 باوضلا نم ءاطخلا| عا ىتح كيلا لاونلا وحان تاسل

 0 بنتجاو ريخلا لمجاو

 كطيلص لقب سر اد لق انكر درا

 ىروهنمدلاو ىردتكسالاو حالف ملأ نب 00 كلا

 ممواقودحاو كل ىطويسالاو ىوانلاو

 ىأ هه ريع

_- 

 1 نا نان قف كلدك صال نك احا

 دلل نواودد مدختسل نحالفلا

 عدباسالا 2 0 رام قللذ وة عذل + كاع دل

 نيحالفلا ذالع نم ءاوصالا تلغأو ءاسؤرلا راس

 نكلو دوصملا تميف دق انل 3 كايا كدملتلا

 لوقي نا باوصلا نم نوكي له نوررصم ميما نا انع
 ةججرد ىف لهاجلاو ملاعلاو ةيرعلا ن ءاشو رانا نام

 5ك
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 لاجرلا لثم حلاصملاب نمدختسلإ

 هبرضن ىضقت بدالاو عرشلا دعاوق نا ذاتسالا

 نمل سيلف ( هوجولا ىلع مقاربلا عضوي ) ءاسنلا ىلع باجملا

 نؤشنربدب نبنا ينكي امناو لاجرلاكطءاصملاب نمدختسي نا

 فدا نبدمو لزاملا

 اةرراو امتملع ةلظسم كل دهسا ركشلا كل ذيل

 رخآ ءىث نع لاؤسلا
 هللاتلاءر ىنا له ذاتسألا

 ثدحت يناوخا ضع عم قسم اي همللا

 حدا وتس يشع رمعلا نم غلب ديم انننبو ةيملع لثاسم ىف

 ةسهابنلا تامالع هيلع حولت ديعضلا دالب ٠ نم هنا هيلع ظن

 1 ع اك ةلاطم لكك ندم دقو نلشاا نمو

 تدل هتادجن ل ل و 000 باشلا كلذ“

 1 هلو ارك هتكسأ 'يخ 6

 هللا دمحم امأ ندمت انلثم تنأأ ماالفا 0

 ىتذخأ كلذادنعو 0 تاقلاتو 24 كلو رو ص
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 ا 0

 1 ديملتلاو ذاتسالا نال ةرواح 0

 مرك الا ىذالمو ظعالا نيذاتسا  ديطا
 قارعلا ىدلواب, تلطت اذام  ذاتسالا
 يفو اهقرعم ىتفقوأ ةلئسأ ضعب ىدنع نا ذيملتلا
 ريثك يبديفت امأ ىنظ 12 50 ا

 ليات ايم ل نسا داخس لا

 ةددرج يناوخا دخا ديت ةضرأبلا ا

 فالنلا لعامتأرقام ا ةاتفلا 2 ايمشا ةيملع

 ةآرملل لهأ اذ كلذ نم تيدعتف اهردن ةديس نا تس

 لجرلاكر برحتلاو ءاشنالا ىلع ةردق
 تدم امل لدرلا لكم ةاوزلا نأ ىداوأل ملعا - ذاتسالا

 ءاقنا نم ستكو دئارج انيأر املاطو ءاشنالاو مَبملا ىلع
 تايب نغو:تانقرش تاديسمت

 ءاسنلا نا نكمي لسيف كلذك مالا ناك اذا  ذيملتلا



 قد

 اف اطمن تداولا عوقد مهلامعأن وف رعيو كلما 5 ةدم

 ناامأ هترأر الاوَس مدحأ تلأس ولو هيا ورا

 هباجالا نع لطعل هّمرط ىف هتفقوأول ثيحن ةعرسب كبواجم

 را طق قمل هناوطات ايتن علا تاون كياجأ وأ

 اهملعمضي نا ميكحلا هنقلف هلجر تضم لج امد كلدب

 ضا مالا لكل ديحولا ءاودلا ىهةخبللا نا مهنق شيع ةخبل

 تأ انكر نيل هخبللا عضي هب طيح 0 لك ىف راصف

 ءادلا نم ربكا ةبيصع

 ؟> ةدم ظفح الثم خراتلا ا

 لامعألا ةفصح قو مهسايس ىف رصبتلا لب مهنرابو كولا

 امثل انئاخ كاذو ارويغ هنطول اب ناك اذه نا الثم ىرتف

 ةعاردل | نوكن ادكح يناثلا لك انشام ضشفو ل والا ىدتقتخ

 نا ءانبالا رشعم نم دحأ ةردق ىف سيلف الو ةققللا

 هبعت نوكيو لمعلا ىلع لعلا قبطي نا ةطخلا هذه فلاخ

 ايش ىنجب نا نود هنايح عيض دق لقن م نا ةدئاف الب

 ققدملا ثحابلا ةملاطم ؟مولع اوعلاطت نا اميجج عيلف



 ا

 ردد سلطت اودسل ١ كيلع يلع لب تالامكلا
 دق ىلا عاملا وحسم لا ءدابملا ئىوتسما نم لات

 هدنامالا اوم ترا 31 بجي هنآ م سانلاو هللا مهفرش

 ةنيربو ؟لؤقع فيقثت يف مهتيانع لك اوفرص دّقف اعيجج

 ا ل ا يلا 0 كراكفأ
 اناا دبخاو

 اوقساتفةصرفلا ع : لأ عبق كاد 0 و 0 3 صو ٍِف

 1 سوردلا ةعلاطم يف عب كا بجي اف 0

 سوردلا ملاطي ةدمالتلا رشعم كضعل يرام

 ةرع.ليصحتل. لي ءايشالا قئاَمَح لع فوقولا دصقلال

 دايجالا كيوم هلوحا نعام رض ةجرد

 لوح وأ هانم حي نانودال ميسا
 انطحال ودان وما سيدان فني يعد

 جملا وبيج مانا را الثم خير 1 ةعلاطم ىف.ةذمالتلا ىلغأ

 نوظف< مهن وكل ِكلذؤ ميقتسال طاؤصلا نع اارولدعو موق
١ 
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 0 فقوتم مهمارتح نر نس

 ماعو لع مسق نامسق ء ءاملعلا نأ لعاو ما ل اع

 لواالا مسقلا نا ىف (كشال) ةيبرص الو ىلع امو ملع م

 اللا 0 ل هج وهو هيكل قاتلا ن ف قرشا

 كل انسام لع مهف مالعالا نيملعملاو ماركلا 0

 نوده اردق مهعفرأوادجم مهيظعأو قالطالا لع سانلا

 ةذمالتلا رشمم كت رغي الو مظع نوملعت ول مآ وهوحورا

 ةياغ ا مهذبا ىلع نيذلا مهف مهام مدع وا يكلم ةلق

 رك واح لاخلا جراد لنوطخمو, نيلتع
 ِ اخ ل اليلق متلماتو لوقل نإ سما ملعاذ . 3 05 9 3 تا : ا

 منراقو أمم جورخلاو انسوزد ميت دنعو ةسردلا نوبل

 لوخدلا دنع عنا كل حضو نب اقرف متأرل نيتلالا نيب
 امم ؟جورخ دلعو ءاله1لا ةقيط لك ف 95 ةسردملا

 ىنمع ءايلعلا ةقبط نم نودعت ( ؟تيرتو مسيل دبم ىهو )

 جهنم يف ريسلا نع اولدعت نا مكانا ؟اناف حاجنلاو فراعمل



 تلا

 :* ديملتلا دو ذاتسالا فرش ©

 مماجزتا قرشو باق دال ىلع سانلا نا ملعا
 ىهو ايلع نيدتبط يف ًافيج نوروصخ) ىأ لهاجو اع نيد

 مانا هيف اهالكو ءالهملا ةّقبط ىهو لفسو ءامعلا ةقبط

 مومو هعفلا يف مهعمو ةفسافلا يف رحبت نم ءاملعلا نفذ ةدددع

 ةعطلا قنا 1 دكار نع لعأ وه نم مهنمو وحنلا يف
 ف رثانللملا ةجرلانا كش الو هيض سا ساس لل
 نيذلا يوتسي لهلق» ايندلاو ة رفح الا يف'لقسلا نم نيك

 مريغ نود ءاملعلا م جوال ل 00

 اوفرع ذا ماخفلاو ف كاكرو لاكلاو فراعلا ناسا

 نسحلأ اهومدطتساو اسسلالا نت اا طخ
 مهر اودازف تاق 00 ايه وناقد لك وفور 0

 ضرألا ٍِقء ءايعلا . لاق نم هللو اه دصن مهن ايد 5 و

 مابملاك نمانلا (كاكش 1 الولو ء ءامسلا ىف موجنلاك

 رو عقنأ املاو ةباهو ةلالج هيف ملا

 مس ذ اع اد قبب 10 هفردو ن'هزاا يلعزونكلا ينذت



 ا ل

 رهاوج مناص ميدقلاهدنسو هت لح يلا أم عوجزا اللا هيلع م

 ردخ امو ةيقرعم هتنعأ أع هلم بفتسف ميلعلا ةذاتسا ةركف

 بيدبلاو ميلعتلا ءارو يعسلا قرص كَ هانا هاناو هلم هيلع

 هيلا عابت ةددرج هادهاف بيرم رس لك هيلع هللا. لبس دقو

 000 2[ دا دعم وا نجالا هلاخأ ام نحن نك

0 

 ل كرار ملطتست نا دحلا ىصلا اهمأ كيلعف
 قتعلو 0 تا كريبخو تال الا 1 : ىلا

 اهديلاقم هيفكيلا لست موب 1 ا اعلا ع

 مم قافتالاب كاذ ذا دشرتف املامعأ مامز اهربدم نم ىطعتو

 لاا صل تاتادج ءاذأ فان و فلن اجا رابغ كئاتكر

 دعب ايف كريغ يدم ىتح ريغص تناو اهقيقح ىلع فقو

 ريخ هيف امو داشرلا قيرط ىلا ًاميمج انيدهم هللاو ريبك تنأو

 هاد اذا عادلا ه وعد فيج 2 9 دالملا

 بلل وي هس حساس
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 ا مفارو ةيرصلا

 ىملح اشاب سابع

 ركح 5 نم ىدسأ باطتسال هناتج ركسش حبصأ نم

 لعاو 06 ةلاجرو' للا هظفح ناحتفلا تقلا دا
 مس 5 :

 ضم .ردلأ تعشبأ أدل

 00 1 نوكت يل الا ةسردلا تاشنأام

 0 نكأب ديلتلا فاحال ا غ النسو حاتس لا
 نسا نملوالا ىدبف . اهانسأو فئاطللا جبمأو . اهامسأو
 بد الاورملا لاح نم يناثلا ىدهمو. ان هن دوجلام هفراعم

 هدد ندا كلن كانتا الأ هيلع مو ايلا در . اموهدروام

 د سلا لداحالا و تيحر دلاب ابدل ةاحلاو . الا

 كحد "ام طافخا ولا عاللا تبيطو سيد ١ تح ه0 |نم هأ هندم أع

 نو ةيكتل وسلا 7 دافنلاو .ةنيمثلا ةذسلا لئاسملا نم هب

 ةددرخ نحو (هلَخ ىدسو 15 حا ىكع فوقولا هيلع ريبعل



 اال

 2 مم ومع فس نم . كا 1 لا الا دغتال

 املاوت ةياغو . هش ةيخلا ملا أ نم سمأ مراكفأ ةيمنتو

 ا 0 3 ا | نم

 .يلدلب ا قدلَج ءانبأ ىدها هنا تر (اع نحل

 :دادسلاو عفنلا نم كلذ ف أل ةيدع ضخ الا لع ةددرج

 ةدحاو ةرسم ربش لك ىف زدصت . داشإلا ليبس ىلا ةءادحلاو

 الف( ماعلا اذه ىف فيصلا نمز ) رفصو مرحب ىربش ىف الا
 . ءاوحلا ليدبتو ةحارلاب لاغتشالا نم لكك طيح امل ردصت

 ا اين كارم هاا و

 شورق ةينامت ( ديبش لوقاام ىلع هللاو ) ماعلا عفنلل ءاجر

 ه2 اذ الا نيراذل ا راظا تارضح ةدعاسم خو ديطولا لمالا

 مهناياغ 00 مهم لاجر اعيمج مهم ال عورشلا اذه يفانا

 مهماطواناش ولعو .مدالب حاجب الا قومتلل ل ١ ةيعاس ةفارتم

 راندلا ىح ىاخ توما اننيما رضع. رهازلا زيضعلا كلذ: فق



0 

 زواج الإ ةلخا هذه دادعأ نمودصام نات اكل اذ
 مآ وك دب كاان ار:ضرلا نم هباتثاام بيس دادي عسل

 هللا, انتفو.. هايط هلال الانم نوكت لحال
 هاضربو هبحنام ل

 تسرد أ تلجم تابختنم

 « لوألا ءزملا >

 0 رقع يكل 300 ١ تنبلا موب (
 6 1 اح يات ١م

 ] 2 يل امد

 لع, لاكش شرادم ىف .لابضتالا دم نانا

 نيريعملا 5 تاسللاو 1 1 نال بهوم لادتعالا روح

 ةترانم حور د كيم 3 2 اأو ةالصلاو. ناسك 8

 يم 5ه رهاطلا قداح 1 بحاصو . 5 رهابلا أ زحعملا

 ايلف “4 3 دعلو 1ص 5 مكحلاو لضفلا ردصمو ّ مركلاو معلا

 5 اههادم عونتو .ابمراشم ا لع دئاركلا مومت 0



 ©« ةسردلا ةلحم 9)

 (رصم)

 قس امم ٠ 4 2 ميمج لا

 رخل 0 ربت بص نا مرح يحط سلا سلا
 بيضا تلا فسم وا

 دهسلا تعوم

 دل كرم مستاع سل يي ريس ص مدل ا ِ

 داع احدت با ديب ١ مممولا عا عرما ممل

 لسسصح راسل سر منسم
 لسع

 070 ابرار راسل ١ ليه 3 تيتا هسا
0 0 

 را را

 طرق جل ع رس 7
ا ل رصملام سل سس ترص / و

 مر حراس 

 وبرر نس رلا سس تصر رز يتيما

اا اص شطرلا جل
 

 د دهعرل د سىّسضر رغ

 تضع

 درسا را

 م
 رس هع

0 



 ةدم يف كرش 6 .. ةلحلا آي

 ةئاقح الا سرادلا ةيلط نعوم تك او طف ربسا

 هع نيس ةلخلا هذه ف فراملا ةراظن تقارتسشا د

 . ةحيحص شورق ةينامع اهف يونسلا كارتشالا ةميقو

 د ماعلا ف رو 0 ةرثغردصت تاكو

 نأ ةحلرلا سلع اهراسؤ هر سةر
 نملع :ابنضعل و ىنطو. .ابضعيف اهه: شن تناك ىلا لويعفلا

 راتوالا الك تفي ىلا ةيتلطولا ديشانالا نم كراس

 ءاطب قيتعبا ىلا "ةقفارلا قوما وتلا سد
 فئارطلاو ةيبدالا حلاو ةيملعلا تارذشلاو ةيعامجالا ةئيملا
 كحاملا نم نك ا امو ةنيدالا تارا و اس

 من وعلا نطولا ةمدخ » ةظفل تح ىراعتت ىلا نشأ
 مامهالاو هسورد ظفح نع ةلحلا هذه رادصا هّقعب 2

 اناتكرحلا هد ا لايشفا د دل هو

 : 'هاذر ظحم هير وضت ةصئا اذه



 ا
 راربف اما وس. ا داو و

 يهد ةسردملا ةلم نم لوألا ءاملا ردصأ يقع هيب

 دعم كمر ىف ردصت هيلع ةينطو ة ةيدب دهم 0 | ةلحم

 ل ل
 اللا كح

 ةمالقأب عوطت من هملعب 3 اهلك اهرر<واهردب ناكو

 ك1 00 دينا كان ف نوما تاتكلا فم رغك

 الاقملاو لثاسرلا نم هنوكشنب اواكامع ةفرشلا ةمدخلا|

 0 كاطاهردصأ ةلم لوأ هذه ( ةسردل )١ ةلحو

 تبتاكملاب فرعنا كا ةسورحم ا ةعبطم ف ابعيطل ناكو

 هتلع عبطل ناك ىذلا ميد هللا دع كيفلا موحرأا نيودكلا

 كانه ( داي دا هرييخلا

 2 ىغلا ا ( موق دح خلع ريقاك "انذإبو

 010 دل تامل نم عشا دب نأ «انعل

 : لوقتف امئازجأ نم ةبختتم لوصف



 0 000 ع ع دع ع 017 د 0 2 22 3 ا : 1 ا
 كا

2 
 م 2

 ناش ١ تا موي ىلوالا ةنملا نم لوالا ”رجلا

 +١85 ةنسرياربق ١6 قفاوملا 1780١ هنس

 يترعربش لك نم هلوالا مولا يف ردصت

 ردصت القرفصو مرحن يربش يالا

 لا محكمستتام هشيم سدا

 6 لماك ىفطصم 3 اهررحيو اهريدي

 (كننطوو كلها كح كتمرده كح ) مكح لاك

 -- رج سسوس سس

 0 00 :.. كلارتشالا ةمبث

 تن وس د محسوس خس

 دلك ةسورحلا ةعيظي تعبط: 4

0 0 4 
 رس 4 ا ع
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 ا 2
 4 - ا
 م 0 0 0
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 قتعلاب ()
 ةيفقسالا ةحرد ل قرتلاب )0

 ا اهردق ةدم ىضع )ع

 ةثلاثلا هذه نانتسوحج اح دقو

100 

0 00 
2 7 

 ملل ىجححب بجو «يسل السلا



 اسحاا 00/0

 ابعرزو ضرالا ةبارح وحن مديبع ضعنا وفرص ثيح مولا

 رالي ري علا ا رك : م ليلق مءاطعا عم

 ماضرب 3 دفع ىأ اور مهملع قطر نر

 هك رجأ ضرألا يدع ل

 نوكي ناداكت نأ اردايسألا ةلفان تحيا كا . 1 كلذ لك"

 رارحالاو ديبعلا نبي ةقبط نونوكي ةقيقلا ف مف . ( ةقلطم

 .اقر مادام ةفصلا هده ةبارملا دنع مزالتو ٠

 3 ةبارح كيع ناسا ريشي - هارطأ هندوبع 0

 2: هن نع ةفصلا هده ثر 1 »م ةدالولاب (0)

 هما ناحالا ضم قر يذلا فوق ضنا

 )» ةيارح كينع 2

 5- املطي ناكود راد 09

 اذا كلذ لاثمو ةنس نونالث اهردق ةدم ىضع (:)

 ريصل هناف ةدملا هده هربيغ ا ثرح 3 زمتسا

 كلذدعل هدالوأ نمدلو نمو وه هددع

 : ةنارحلا هندوبع ل 0 ةنارخلا هبدوبع ةناهم



 0 ظ

 نيذلا ) نييبنامورلا 'لباّتم ىف موقلا رغاصأ مهنومسي اوناكو
 بصانلا ىلع ءاليتسالل لهأهو ( فرشلاو دج لا لاجر م

 كادي سلا عر نا كلاعلا

 لاينيتسوج دبع ىف لوقوتعملا' |

 مسال يقل اه نيقوتعملا مي لاينيتسوج ىوس دق

 +. ىولاو لأ نم هرصع فنا وح ناناللاو سنك كيدلا

 نيبو نيياصالا نييننامورلا نيب ىواس نا ىلا مالا

 . نييندلا نيقوتعلا

 تل اقل :نراسلا

 ةنارالا كينغ

 دي كاب رولا ل لام اؤل هم ناموا هه تناك

 ناجى تلحعا حلاو ييسلا»الا اه دعاس الو ررالاو
 ملأ ع دا ادع تركو قر الا ةمدع كلذ
3 0-1 : 5 2 
 هش لاخلا هدملو ممم ديدعلا ددعلا كلع امامم ناموا لقا



 - ااه

 ةيعامجالا ةئيملا ىف قوتعلا

 ةيسومعلا قرا ةيسفلا قرتقلا ةلادسن رف ا
 قوقملاو ةيمومعلا فئاظزولا فظوتلاو تاختتالا قحك"

 ةيصولاو ةبحلاو ةيوالا ةطلسلاو جوزتلا قحك ةيصوصملا

 نم عون لكلام ىلع ملكا لان ةديج ةقرعم كلذ ردو

 : نيقوتعملا

 مبطحاونيقوتمملا عاونأ يندأ مهنأ اب - سيتكديدلا
 اهرواجامالو ةمور ضرأ نوأطيال مهنأ نامورلا ررق اردق

 مو ةيناث ةرص ةيدويعلا ىف نوعي الاو ليم ةثام دعل ىلع

 ةيصوصخلاو هماوسسلا قرفطا نع

 دعو مهايح قف رارحأ م  ناينوج ناداللا

 ةيصرصللا نمل سلو سرت يشل انلرلو
 قولا قاب ىلع اواصحت, كلو ةيصولاو ةبحلا قحالا
 ةالاوملا قوقح ءاشب عم ديدج قّتع مهمزاي

 نسم ا واك نيم كملا نيف وتمملا ناك نايدملا كرما

 ةيصوصخلاا قوما لكبو باختت الا 0 ةمومعلا وها 1



 ا

 قوتمما لمجقلا اذه نا - ديسلا ماركأ قمح ( (١

 نم 58 لا َه هيضصق هدنس 00 نأ نع ديعل

 ءادغلا هطعل نا ادبع مج نع الضف كالا

 جوتي نا ديسللو هل 00 ناك نأ ىرورضلا

 اهاضر ريغب ولو هتقوتعع

 قم هديس مدخت نا وعلا لك سن ةفدحلا قَح (9)

 كلذلهاعد

 5 صرلا وه ديعاانزا < هناوذ لاو ةباصولا م

 ىعرشلا ثراولا هنأ مقوتلا قوتعلا دالوأ 3

 ةالاوملا قوقح ةبام

 نود هد اوما قومح نم صعب قا ديفا توم

 ىلع قولا كلت هدالوأ ظفحم ديسلا توميف اهحمب نا

 قرف نم هلام دم ااا نيا ت عا هوتعم

 * تيما قوتعملا كلد دوا 5

 وأ ديسلا مقو اذا.الا ةالاولا قوم ضرقتت الو
 هد يعل قل وعلا



 ا

 00 اوكلم نيذلا يأن ويندملا نوقوتعملا  ىلوالا
 ةيعرشلا طئارنشلا ىسح اوهتع نذلا مو ةيندلاو ةءرملا

 مهماقع بجوتسا ام ديبع مو مهنم عقب مو ةمدقتلا
 نذلا نود وتعلا مو (©101ءان6ع5) شتت ددلا د ةيناثلا

 006 |ام بسب ةيساق تابوقع مدابعتسا ن :,مز ىف اوبقوع

 من ارملا نم

 لوقوتعم+و (]ةأتنصعز نصتعمك) ناين وح زاتاللا 2 1

 ةقبط نونوكي همورل ةرواج ا دالبلا نم بلاغلا ىف مبلصأ

 ةيناثلاو لوألا نين ةظيسوتم

 هقوتعم ىلع ديسلا قوقح

 ءدالر ارت تايلور هرج هقرتب لعل ١

 ىهو مهسمدحأول ابصصخم مل نا ةبوسلاب ةنوم دعل

 ناكنا هيذو هديس مركب نأ قوتملا لععسجب .()
 ارق

 هتمدخ هلع بج 00(

 ةءارولا و ةباصولا قح ديسال (9)

 ؟ ١



0 

 لقالا عمن نع 0

 امةلاحىفالا ءانثتسا امل سبلو ةيلصالا ةدعاقلا ىهكلت

 ا د نا د يردن ل ثراوأل ل ناك اج

 هن رب ق0 هيصون هديبع نم

 ها ا راسا رارقلا اذه دعلو

 دبعةئامنع ةدايز هتبصو ىف قتعي ال ديسلا نأ نمضتإ 0-7

 ملرارقلا اذه نا الا مهماقلاو مءامسأ نيب نا هيلع بجو

 نانيتسوج دبع قرأ هل قد

 نيقوتعأا ةلماعم

 فراس و را والا رصعلا ف فاح عوج ةلماشأ نا

 000 دا كبل باع كتاكباع اناقشتوج مف

 عيج ل فاك ناي سوك صف ىف 6 لودلا سلا

 دارق بلا نام“ فردتملا زدمفلا قااعاو ةدحاو نيقوكملا

 هيملماعس تفلتعتا كلنلو تاعبلع ثالث



 ا ١/و ا

 هانيتدنا لومي وأ ( ىنباب ) هلطاخي ناب ةسمخ ماما هدبعقتعي نأ

 :4 يناثلا لصفلا ْ

 ةيروهجلا نمز ىف قتعال ةيعرشلا عناوملا

 ةينامورلا ةيروبمججامايأرخاوأىف نيقوتمملا ددع دادزا املا ٠

 ةنسفسطسغأ ررق ارح ريصإ ناب ريدج ريغ مرتك | ناكو
 ا همورأ 5

 نتلاب كلج الى رشلا سدخ ًاباقعدتبعلا نم لانم ١ دو
 طفف هير نجح دل ظ

 لا لا نم غلب ىذلا قوتعلا دبعلا كلع خا

 هريغ نود ةيرلا قح الا ةنس نيثالثلا

 ةنس نيرشع رمعلا نم غلب مل ىذلا ديسلل زوجت ال اثلاث

 ةلاخلا هذه فو) كيل سه ناك اذا الا هدنع نحل

 ءاضعأ نم نوكم صوصنخم سا نم رارّقب قتعلا لصحي

 فكم نكن ا. الا ءديع روم نادم رك 0



5 

 00( سبام لح ىات) لالا نممدكس الوات
 2 لا ند ادع نع الصقو, لتكسلاب ةئلاقلا ةقيرطلا
 ال للا ىو طرق لع الم نورك ل لحدا

 راعا هتبصو ىف دبسلا لوقت ناك طرش لع اقلعم نوكك نا
 الثم اذك هتحاسم اني. ىثرول ئني نأ ظرش انالف ىديغ

 قرط نع الضف (  ىسردملا رصعلا ىف قتعلا قرط )
 رصعلا ىف اهملا اوفابضأ مهماف لوالا رصعلا ىف ةلمعتسملا قتعلا
 روبمتجا ماما دبعلا هب رح ديسلا حضوأ اذا قّعلا ةحص ىسردملا

0-3 

 نيتاه فلاخ امو هقتعأ هنا هيف هل ربظي اامهل لسرأدأ

 هده نيقوتعملا ديبعلا نومسيو ىعرش ريغ هنوربتعي نيتقيرطلا
 7 رحادقفع ونلا اذهونرونندو-3نهنءمو) ناين وج ناب الذمصلا

 هنامم دعي ديعو ةنأيح ىق رج هبا ا هن وع

 ناين دع وح للعلا دق - (ناشيتسوج دنع فب قذلا)
 1 لا فلا ف نيكو دادنفلا ريد نتلا

 كا رابعا هك دينيا نا ررقو ىضاقلا ماما ديسلا ةبغر

 حصلا هيا ام دورش ةسج تا هيلعو هدبعل هلسرب باطخم



 ا

 أ يه ةقيرطلا هذه (؟ةمانكا#) تكيدنفلا هقيرط ()

 امبعمو ديسلاو دبعلا يني نا اهتيفيكو اهمدقاو قرطلا
 مامأ انوفا ىتحالا اذه مدقيف لح كلا ن2

 ديسلا و دامرانا اعف « رج حلا دهر رض د صانر

 ةيرخ حافلا نمط يصف با كا
 لكش ىلع اما ىرت ةقيرطلا هده ةئيه نمو دسلا .

 ٍ ا د
 مسا ةياتك لع ةرصاق ةّيرطلا هذهزا -دادعتلارتفد (:)

 سفن الا دادعت رتفد ىف دبعلا

 ةرشابم دبعال ةرجوم,نوكت نااما يهو - ةيصولا (*)

 سواد ضنا عالة

 دراولم الخل لعل يع

 .هقتعىفةنرولا لضع اذا. احالرمالا مفر ىف قملا دبعللو

 اهردعا ىف نامورلا دالب ىف قتعلا قرط. ىه كالت
 ندنلو الا نيش رطلا دخلي نشل نيب رع كاس
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 هدعل دنسلا قتع 11

 : طورش ةعل زآ كلذل مزاب

 هاج فاح رص كلذ لوكيو قشلات ديسلا ءاسراس الأ

 هتيصو ىف ه 0 0

 ا ا
 رصاقنوكي.ال ا يلع ارداق ديس انوك نال

 0 ا ا

 ىف قتعلا اذه ربتعال ماضر الب دبعلا قتعو ءاكرش
 نككلو اريحا 4: رللا نآل غال لو الاعلا
 كد مف ا طرش لع 00 هع ناين تروح

- 
 ا

 دبعلا ىف مهتبصنأ ةميق لاملا نم ءاكرشلا ةيقبل قئاعلا
 ش قتعلا قرط

 ةينامورلا رصع الا نس لع نقلا قرط تلح

 جو رع يدا شلل د( قول اوهعلا "قا قعلا قرط

 رفحو تكيدمملا- هول ء رقع قدثاالا نونا نمتام ينحت لع

 هي راو دانعللا



ْ 11 

 انبأوةلئاملاويندملاو ةيرطلا قح هلو رتل ام هلع دا
 ةلئاعلاو ةيندملا نوذ طقف ةيوللا الآ كلعإل امأف هريغ

 ةر وكلا كلع اماو ( هيندنلل دق هئال ايئامور رست ال انهو
 مو ةئافلاو ةندملا تك هيرطلل يح عشا لا

 ةءرهل] حلا نود ةلئاعلا !قحسدتنا ةدلا نع

 « لوألا لصفلا ف

 ديبعلا قتع

 : :دبعلا وس

 دفع

 كلذ ال ئىاار نا كحاب - 7

 ةينسجا ًاراضم هنع مفر وأ هديس لاق لعأ نا - أ 5

 لع ة ةنس نيرشعلاو رشعلا نبب فلتخم ةدم ىضع 26

 نيفلؤملا ضعب لوق .

 جاتحم اهالوأنا ريغ ةرهاظ ةلبس تالاملا هذه ميججو
 حيضو ةدايؤو نام لآ



 تل /١١ ةروشم

 ةيسأق تابومع مديس بقوع ديبع-(1)

 02 00 الزمر ناعما فرد (0)
 مل يلاومال ثيح مبقتغ

 يالا

 ةدسلالو

 (ديبع )
 رز تا كامرا :نيمسقى ارارحالا مسقن

 لوالا عونلا ىبب ىلعق لطي يسقتلا اذهلو 2 0 ١..

 نم ىتسيو ( نيقوتس) يناثا عون لعل( 3

 ينجدبع عم ةيلخاد تاقالع امل ىلا ةرملا"نا:الوأ ..كلذ

 ان ١ ناك 1 ترش كن دا اضرب

 فينك :ىلارخ مجري هور داع مث ءادغالا دنع رسأ

 ْ هدرا ح هب قيام

 0 ةلئاعلا ستر وه أردق رارحالا مظعأو



1" 

 ادهو) دأرأ: قم نم هداخ دش هلو هه فزرصتن- :لاملآ نم

 (طفءانا6 ىمسل أم

 بون, نا .حص هديسل دبعلا يداعب لك هك ملف

 يادج ال انئاد ايف دسلا نوكي ىلا دوتعلا دمع قد
 ةنامورا ةيعمجا يف ديبعلا

 يعرش ريغ ربتعم ينامورلا عامجالا ىدبعلا جاوز نا

 4 را هب ثراوت.الف ةلاسرلا لوأىف كلذانمدق م

 همك "رجلا نا الا م م67 تالوك او

 بسح د ا 08 00 فبسنا مول كن اكل

 ا 1 ماسالا 2 لا نس وح ريكت وانا و ع

 تاععلا دشإ

 مدل ناماخم ناعوت دجباو دينملا نم نك ذام زرع

 اهو
 ارك ام ملو ةموكملا كام هو ةفاكلاديبع - ا

 : مهيض وف ةءالوال فضصنلا زواحتر ال محلاومأ نم

 ناعوت 00 كينع 2 7"



 0 اح

 ى تدق ةطلسلا هده نا هل امو دعلا صخيش لع ةماب

 كح نع يفبو 1 دك ةريخآلا ةنامورلا رصعالا

 . نايت

 ةطلسلا هذه تناك ( دبعلا صخش لع ديسلا ةطلس )

 مدقتو نمزلا عم نكلو امل دحال ةتلطم ىمالا ءىداب ىف
 دارو هتدملا ف دسلا ددع مظاعت برملا ىف ةنامورلا ةمالا

 ”ك 1 2 يسرا هت لاهألا ناس ود

 الب 20200000 ذاب هرمآ حاصلاب بقللا ناينوتا
 نو كا كافكا ونلان وأ مادعالاب بقا بنس

 8 0 هنأ كلدد عراشلادصقو 0 همزاب ةوسعب هدبع

 الضف ديسلل بيدآتلا ةبالو ظفح عم اذه ( قوفش ديسل

 ادا نادك رده هيف سا نع

 11 لشملا ةظابنا هب دع لا رنأ لع ديلا ةلطاح

 رتل ع اللا فاف) ادب دمار ةدحاو لاح تيب لالأ

 ديسلاف اهلك هل اهرابتعاو دبعلا لاومأ ىف ديسلا تافرصن نم

 عش هيطعن نأ هلو هدنع لاومأ عيج كلام تاقوالا لكى



 عيبملاب عئابلا بلاعب كلذ ا | يتأيو نمثلا ىف

 رملا يأ ) عيبملا كلميف كلمنف الاو همهارد هل در ايرث ناك ناف

 مزاتسيا كلذ نا لإ (دبع مساب عيب ىذلا باصنلا

 نار انام لأ ومالا ةقتح الهاح يرتشلا نورك ا
 هديس مئابلاو يتيح دبع عيبملا
 الا كلذ المعي ل يأ هسكع ىلع عيبماو مئابلا نوكي نا )١(

 بصناا دمت
 ةنس نيرشعلا قوف عيبا نس نوكي نا (©)

 تلاثلا لصفلا

 مهتم أعمو ديبعلا ةلاحىف

 دادي هيلا توك بج فاح ا ا

 ينامورلا عامجالل ةبسنلاب

 ىه ةينامورلا ةعدقلا ةدعاقلا نا ( هدبعل ديسلا ةلماعم )

 ةطلس ديس نك نأ ىلع مذسل هارب تكلم امورنا ١



 ايس ل ل ل ا ا
 هل داع ل ا ل

 ةيانملاب ًاسيلتم طبضي ىذلا صللا (:)
 ىف تانسالا هذه عيمج تاخد سودا عقلا فو

 ناكر بخ

 : قرلا ىف مهب ناك ةيكولملا ةطلسلا دبع ىفو
 نع مترلاب ريغلا ديبع دحأ عم تاينامورلا نمتنز نم ()

 كلذ ةطاس تحن عقن' دبعلا ديس نم تاراذنا ثالث

 0 دلو رإ هب تل نمو اهاولأ عيمجو ىه ديسلا

 ارح تبي قرلا ىف اهعوقو لبق دالوالا

 قرلا ىف عوقولا اهتبوع ةعرجم ينأ نم (0)
 مدد امد نييقوتعلا نم هديتس نلباق نم لك (5)

 001 نار ل لمان نع هن قش ك0

 مهي نيياصن نييئامور نا نايحالا ضعب ىف عقي دق (4)
 ضبقو مييلا مام دعبو هعيبيا ل ديسكرخ الا اهدحأ

 عجريو (باصن رح وهو ) دبعكر بتعلا بره نمثلا
 هّساعي ثيح ( عببلا تقو هديس لم ىذلا ) هميفرل



 كك ام 0

 للا ىفاورسأ ءاوس دييع مارسأو ىوقالا نوناقالا موح
 بألا ف 5

 (1> ندفع ه5) نس رح رب دل نمز ىف ممومسل فناجا ) (

 ( ودع ) اهانعم ىلا (8109018) سيتس وه برملا نمز فو

 ( يناثلا مسقلا)

 راودا ينال ىلا _نواتلا داصالا ب
 يتامورلا نواقلا

 6 لاف ع ناك ٍلوالا رودلا ىنف

 ا هنزل علا ةمدخلا ضفرب يتامور لك ()

 وهؤ) نينا خادعل :رتقد ف همس تكلا نم لك )0١(

 تك ,1085) لشتسللا هيلا هموو الإ دجو.ال رتفد

 ... ( نينس, شخ لك نيينامورلا ءامسأهبف
 ىلا ةدللا ىف نيدلا نم هيلع ام ددسي ١ ىذلا نيدملا (*) '



 “© ل

 (لوالا مسشلا )

 ةفاكلا نوناع داطتس ال

 د ا دكار الوأ - نا ق نانا مَ

 :امهوةدالولاب قرلا ىف نيتدعاق دوينامورلا عبنت 3ث ةدالولا

 ةنرخاىقهيبا ةلاخ مبلإ يعرش جاوز نم دلو دلو ص ) ( ١

 هال رينو طق لا ادم دع نآلا ةلاخزتسا 26

 ١ ةدالولا تقو ا

 ةلاح عبل هلساف يعرش ريغ مدنع دبعلا جاوز نا امبو

 ثيحدولوملاةعفنم ىف ةيناثلا ةدعاقلا اوفلاخ دق مهنكسلو همأ

 اق راو نما ضم هلم تقل ىتللا كولا نااوررف

 ارح دلوب ةدالولا تقو وأ هب للا تقو هرح

 .قرلا ف عوقولا هكمحل لع رفولا لح ال يلا

 اك د مرارا ل
 .٠ 0 1 3 ٠

 هلوررتلاا ) ١ ( "ا كاحتالا لاموزلا ريشعلا

 ناموزلا عباتال موق و ) ا انامرحو هلاغلا نال -)



 ا ظ
 ترس الامد هلم نق ىف ىلا ها دانا نأ ا

 لم داضتسالاف هيلعو (:كاذ ذا. ىلودلا قات لا ىعموه 50) |

 م

 ملا مالو هاربال كلام دلع .بلاثلا ناد ىلشا
 نح لف هلطوءاش انك هك الما فاض سس اا
 مدابعتساو مهما دختسا

 4 يناثا لصفاا )
 ( قرلا يعوتولا )

 ىلع

 ىلعو مباع ىرسنت هماكحأ لوالا نين وناق نيئامورلل نأ ملعا
 هاكحأ قاتلاو ةفاكتلا نوناق هنومسيو ءاوسلا لع تا
 نسر نو قحلاك) يندملا نوناعلا كاويجسلد مم 0-0

 ةيصوصخ ماكحأقرلا ف عوقوللو ( هل مدان ىأل تقي نا ةلئاعلا

 : نين وناقلا الكىف



0 

 ارحربتعي ةخوخيشل وأض رمل هديس هكرتر ىذلا دبعلا ؟

 صاعب هنم مث تسبب ًامره وأ اضل ًادبعلتق نم
 دارفأ عاب وأ دا لف ىو هدع مح ل 1 3

 كفا نيقرمتم دبع ةلثاع

 و 8 م ٠ 58 .٠

 اربتعم دبعلا جاوز ناك ةينامورلا نامزالا عيمج ىفو
 ةقالعالو ةروا ةظلس هدالوا لع هل 0 كلدنو ىعرش ريغ

 دبعلا نا ىأ ) تنبلا جاوز ميرحن ثيح نم الا مهنييو هنبب

 نا هيلع بقاعي مث ارملاو ماثالا نم دبعلا هبكترب امو

 00 06 ك2 ناكاادا ماو عاج الا بكشلا دم نك

 000 ادلد دقلا خا ناو همتع دعحدالا كاي الف دارفآلا

 ءىث هل فلتأ نا كلذ لعفي «تاضيوعت, راضلا لاطي

 قرلا لح ىف نامورلا دامتعا

 :نيلِلد لع قرلا لح ماعد نوميقي اوناكنيينامورلا نا



 دن 7

 "والا نابلا

 كي علا قرا ق

 ( لوألا لصفلا)

 ةيديبك دعاوق

 ( لوالا مشنا)

 كامورلا دنع هياع ناك امو قرأا

 والا انيغ ةئلاحو نه ا

 ناكىلوالا ةنمزالا يفف راودالاو رصعالا بسح فاني
 لرتم ىأ) طم لا ل نس ا ا
 ةطلسلا هذه نا الا هيف هديس تافرصتل عدارالو ( ملكت

 از انإ دما) ةرضافلا ديع د ده سنو ا
 قش رماوأ مهمانأ قف تردص ذا. ( رش نيع هرئ مام ديعلا

 : امنم دح دنعامفوقولاو ديسلا ةطاس ديت صوصخ

 الا هيرتشدال ديحلال هدْنسَع 6 نا ديسلل زوجم 0

 شودولا ةيراضمل



١. 
 .حبسلا لبق 40 ) ةمور سيسأت نم هم ةباغل "... ةنس نم
 اللاب ( ا لا ةزحملا لس 10 - هدب عنا لا

 رصعالا مأ وهو مانصالا دبعت ةرصايق دب ىف تناكهيف

 لل 1 لا د اهل رح ناموا اذ راع سلا

 نايبلواو سوباجو نايلوج مربشأو هريغىأشنامريثكب دمزي

 0 نم ١؟١ ىلا هام نمعءىدتي - مدارلا روذلا

 (ةرحه البق سا ىلا ماي حيسألا دعل هده ىلا "+ ) همور

 ا را دعو د ا هرم ةللادم تاك
 ا أح و ريغو لد ىبللا ناني وح ا

 نا ل د نم وا وا



 ركب ل ١ ب د

 ايلج ربظيس 317 شح وتلاو

 م ٠ مو و # ده ءمق 78 ه + - ةيخكئرأن ةدبن

 ةعيرأ ىلا هراودأ يتامورلا نوناقلا ءامع مق

 4 م31 ةتددم نم ءىدتي تن لو ذا رودلا

 *معةنس نم ىأ ) هنم ؟44 ةنسةباغل سولومور ىلابوسنملا
 ةرحملا لبق ١1١١١ ىلا ١مه> ةنس نمو حيسملا لبق ه١٠ىلا

 كاواملا مث ةكراطبلا ديب ماكحالا ةصنم تناكهيفو ( ةيدمحما

 صوصن نع ةرابع ناك يتامورلا نوناقلاو . نييريشالا

 ررشأو ةيراخلا دثاوعلا عابتا مم ةحول ةرشع ىتنثا ىلع 0

 سوريباب وه رصعلا اذه يعرشتم

 نوب ةناغل ةمورأ ؟44 ةنسنم ءىدتسب - يناثلا رودلا

 لبق 547 ىلإ ٠١١ نم - معسملا لبق ه ىلا ه١ )اهل

 هيعمل أ ةنروبمج هند كلل كيد ( ةرجهملا

 لو رمسيس

 ءىدطل ) ى اا مك اب هيومسلو) د رودلا



 -9 58 ل دق

 كلذ ا 0 لل رد كذاماو ةضورصخللا

 اهيا رابح ىارقلا فرصتملا ةلابا وا ةموكج يم ةلخلا

 كاللمأ نم ءىث ىف فرصت, نا هريغ ىلع مارح دق ىذلا

 ءاوس لود هل ةريكنم 0 عيمج نا ىنمم ةلئاعلا

 ميلماعم نا الا تيلا قر هالو اك اواك ناو دنسلاو

 يرشيو دجلا عابيف فصولاو روصتلا دح نع تجترخ

 هديسل كلذ ىف عدار الو ىربو لتقيو ىذؤيو مدختسيو

 ان ميلعتل عابسلا لتاقيو شوحولا براضي درا

 د 00 | هالجرو هادد ما 0 ةنئاكو ةضاقجا 00

 الا انيحاصل فنذ الو ) نينا باَمع ةيفنيك مهمييمتل ءا

 07 0 حا ا

 0 دا اف 0 5-0000
 هديس لد ىف هل 0 نك ديعلا نا كوفلا ىراصقو

 كلا ناو مدلل كلا ولا باسم تاو اق تف هرم

 ةيشحو عوضوم لازال ةريخالا نامورلا رصعأ ىفاليلق

 ندمتلا ) نيدضلا داحناو نيضيقنلا عامتجا انل روصت ةيجهو



 ب وة اآ1/--

 0 لئابق ىلا اومسقناو اوبعشن نس نطل ةنارط

 انيناونرس ا ادم و اهنم ةدحاو لك
 نصنع مهف هامور 0 نيب لامعألا ميسقت الا

 : و هودصقب مل ىذلا ديصلل مهنمو تسلل مهنمو ثرحلل

 نارا دس ل مجم لكو ةيفاضالا ةءذغتلل الا

 رح الان ودا نا سدح ال سلا لك تت لا

 دعب 'الا جيتني ل ىذلا تالئاعلا نيوكت ًادبم وه كلذ

 ةريشلاةمور ةنيدم خراب ةلاح ان درو ةيجرد» رق را

 ةرحهلا لبقو فصنو لورق ةعبسوحنب يسأل لبق تدجويتلا

 ابنا انتحرت انيلع ضقت نهو اهرمت ارق رثع داق ةيرشأا

 ص وصخ مسأبأب اممةدحاو كك راع تاللثاع نم رك ا

 دعوا ايهااخو تيا تر هاجر 200

 تناكو.مبك الم ًاواهدا رضا تا فا قلل ماع بحاص

 ازكحتحهو هقارذ ُةيرْدو تمبلا فر ةيررد نم ةنوكم اال

 ديضص نكن ,ذلا ) ا مبا عباسن لسنو هديبع لسنو هديبعو

 هك الما |ممدمدخو ةيشدو (فلاوأ هانم ىلا انايحأ هددع



 ا 1

 همدعملا

 0ك لسا ديم ف ءارحمو ا شيلا دلاو و

 كا للان ةيساشلا ناكل ا

 ريغةبوجلا تاريغتلا ريثأت امي ءاطغ الو امبعوج قمر دسيإ

 قاروأب راتتسالاو شئاشملا نم 0 هجرخل اع ىدغتلا

 قلاملا ماملا بسح تاراغللاو زوافلا ةياثالاو تالا
 ا دك ددازت ىتح ةلاخلا هذه ىلع ارمتسا اذكعو ل

 0 ل الا و نوال نم اع 0

 ءادغل اع نع هيف ا 1 ةامللا جا جاجوع | موعبام

 !وراص ءاانيصلا امتنا هلا نجا مدشرأ ىلا ع

 ىتح اهدواج لوساللو تاناويملاو رويطلا م نوكأ

 0 ل ةيلاك ةعفانلات ان اولا عاونأ ض 2 00

 ه0 نو اه ردو احاتن ءاهتتمالو النت قو ايكراش
 ءاذغغ نيفتكم اوناك نيملا كلذل مهنكلو صانتقالا باعتا

 نيفك اع اولازي مو اهراجو اهفوصن ءاسكو اهمابلأو اهمحلب

 ارررا حن اهرساب ءانتعالاو ةعفانلا تاناويا ةيرت لك



 هك

 ةحمل هيف ملت نط رن عر ف هللا همحر ةلاقأأ هذه م

 ىوبدملا وهس] وح سعشلا ف اغتل ان لع لواط الام

 نماك كم نشل هن وص 0 ةيلاعلا ةينطولا ربظع ربظ ىذلا

 ماا نولمح او ءادعالا تو تا الا 2

 مويلا ارا ال ىتلا

 ى.ناك ام سحتأ » ةلاسر فلأ ةنسلا كلت لئاوأ فو

 تاكل ايحح ريص ص فكاجرلا هنت ناو اا

 هبانءاجامل ةنللا ناموزلا دات الا ةومج نايا

 0 هيو هلا لغو هيلع هللا لص نييبنلا ماخ هعمل

 ةحاح ظرف لع اهنيلع تالق دف ةلاس )!ةدده تك

 اده ىف ىفاولا قيقحتلانم هتنمض اع عافت الا ىلا نديفتسملا

 انضاابمار انهااه يثق نأ(اتا ريطملا ىح نا ا

 مولا ءارقلا هيلاعنا نأ اما رع ةسسس هع نم ليل ١
 هصن وه اذهو . هنورظن, الو هوبلاط هدشنبو هنودجت الو

 : ةمحانلا دعلا



 0 ١ هم ل

 ا 101 رك ناك طابا ان ان ندي لانا نويل
 ةهمدخ نطولا اومدخلو فر 8 مالا ليسا

 نم لوستلاو زياكنالا دئاوم ىلع لفطتلا نع مهنغت ةقداص

 “ لاق نم هللا حرنكلو بيرغلا يدبأ

 ءاحصنلا هلوقت اذا 0 ىلع]وقعلا تلض اذاو

 ظفحاوهو ليج يرصملا كن عضل هللا أ وا خ

 مدع هلأ يا يلماول 0 هلقرطم نما لع للا

 ءودسل هد نمت

 اذه هن ةيزيلكت الا ةموكملا ديف. الق:لاجالابو

 5 اهناالا لكشلا كواتيو قنعلا ةساسن غ لودعلا»الا:ةلكأ

 لمدن, ىكل رصم نعءالملاب ةرركسلا دوعولا قح اهمايقب
 تأردتف نيركاشلا نم امل مهعيجج اونوكيف نيدرصملا حرج
 نا غلمملا ضحدبام ىبابعلا مزحلاو ةبر مصلا ةضبنلا نم

 لك نيبرصلا قوفح م اضتها نود عطعبو رصف ق لاجرال

 قفوللا هللاو ليماب 0 ريغل كلذ دعب ىلوبس الف ءاجر

 0 لكيف



 لس ها نام

 هرون مي نأ الا هللا يبو مههاوفأب هللا روث اوثفطإ نأ نوديرب
 هك الة دك تاممات لودلا عيمج ىنلترطتا

 وامن قملاو نورصيب موُقل قملا حضتاو لينلا يداولا
 ةيركس لع ةناقلا تاكا كرد 0 داع لج الو

 ريذن ظغأ .قحلا هاوفأ نم الع .تلسرأو ل وا

 00 رصم يف اهلاجر ماق ىتح دعمملا ميقملا كلذ م اهداف

 ةعاتبملا مف ادملا قحح ةنبص ةيزياكن الاو امسا ةيرصملا مدئارج

 ةملظلا يف علطت ناب املا ومدقتف نيهجولا يذ رفص الاب مهم

 ةيرصم نم مهجحاودنسي يكل لطابلاب قملا سبلتواسمشا
 هيلع نونو ماهفالا هب نوررغي ناهرب يللا دئارجلا كلن“

 ىرصملا فرع دّقف تابه تايه نكلو ماهوالا حورص

 لاحم هلع لطن, الف هفيدص نم هودع براجتلا كوط د

 ايقردا هيد ترجو ما فسافس ه.رغن الونيسلدملا,

 لطابلا رداصم نم اهذخأ نع ةتغ ىف يهف ةلئسلا ةقيقحا

 وبلا سا اا

 نيدلا نيسندلا كلو ال ةريع هل كلذ ركل ن



 اا

 0 لك ةلامأ يفوداهتجامت 0 هالونو ممطلا هعبط لع

 ةلحلا ةطاسلل اعلطت ىزيلكتا رصلتعل ةهضليوءلو ىرصم ىح

 ةءرصم العف ةيزيلكنا ةطاس ابلعل نولصوتي اوداك يتلا

 لا لع هلضاحلا مداب ارتستو و حالصالا ةبسم كلذ لك امسا

 قومح ل اسل مهو اط وار كاعراذ رولا ةيداح انلو قومحلاو

 كلع دهام مظعلا اهمزح ود لح ول هيو :دحلا ةرضحلا
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 ضحددو 1 ءوسو د داسف نم. هيلع مهام دب و

 الا لا يدلل رمالا تاهرتلا نع خراصلا هناا

 لوذلا دعب ةنطولا فطاوع هيف هبنو لمألا لوط ةلفغ نم

 ديضعتل نوكسلاوةبازرلا لعشحت ةماهشلا ور هيف تكرحتف

 01 ل د دعا توك اج ىلا نول هنأ
 وا ا هتضهنب ةيزياكت الا تاباغلا رايت فقوأو

 ريرغتلاو ماهم ال ل تاق ل اعلا

 د نال نيولت نم ةلاعلا هده ىف اوكاسو

 فشكتي الو مىعأ لودلا نيب حضتفي.ال 0
 مو مرتس دا يدلل و ةرويعلا حسم ىلع ةناسنالا ملاعل
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 1 * مقاواوزيب نك نع ةيلاخ تناول الاوز

 نداضتلا نيب امزيع 2 لع رداق وهو هردل ةلماك زسمتلا هوق

 عفانلا نمو حيبقلا يلا نسملا نم لوحتلا لبق ندا فلف

 اطول هلا لالا دست كك ملعي وهو راضلا يلا

 حصا فهناسلو كلذ :مالسالاو نطولا مف . د ناكل

 0 دحا ثةيزباكن الا دصامملا مل اعأ و كلذ نم ديحلا لع

 مالكلا صلرع ! ةفر +ذألأ لكل ولعل لاو معلا تت هملق رارع

 فلا رواق نضارخل سلا 1 0 هليوطو

 0 ةقفللا 0 نعنطابلاةدرغة 0 1 لما 1 2

 نر 0 ُ 0 ما تسافسل ةاقدم ىلا

 دصاقم لا 2 .مججأ) ماعلا عدلا 0 ناهربلا هيلع 0 3

 كك نمدهاشم وهام اى ادن ع ىش لع ةيداديلا نم تدل

 رطقلا اذه ىف الاجر لاعأو ةريكسالا 00

 ةطاحا ةيركسلاو ةيكلاا ةموكملا رئاودب مهطاخاو

 باغ نم راثثتسا نيلهالا اصعب مراثثتساو مصعملاب راوسلا



 م مهو

 ا ّْ هدلا قى تاس هللا ةلافم هده

 ا

 ىلع ىلعي الأ دولع 0

 "07 11 هع د رع ناسالا لاف |تناك انو

 نم ملست ال اهناف ةدحاو ةريتو ىلع اهب ىشمتت ةتباث دعاوقو
 لانفأ ااهءاامل هتاغو لعافلا ةدار ا”ىسح ليدبتلاو رييغتلا

 ,لباق عبطلا ١ بف دصضق نع ردص اكو نع ةرداص ةيدارا

 نم ابوبح قلخلا نسح 5000 ىر :امدي كناف رييغتال

 00000 امومدم قللت باف انينم سبصأ ءار ذا ناقل
 فيكى فهنا رعلالب كلذ ىف هءارغلا حلو ميكاب ندكملاو

 نسحلا نيب هزييتو ةدارالاو لّعلاب هفاصتا مم ناسنالا نا

 مدل مركسلا دعب لخبلاب فاصنالا هسفت ىلع لقي حيبقلاو

 .لاف هباس لع فوقولاو هتفرعم دي ربام كلذإ!ةماركلا دعل

 0 لا ديص# دود هنرا راد ماكر كاوا عوفرم هنأ لق

 ةداراو دصق ن : او ةداَز الاب هناصتا قاني اذهلاَعف ةدأز ا



 ل

 كلان ىل لاو الق. نام الاو هش لخ نرهلسا
 لءجام مزلاوةينطولا نمل 0 و كتمزيطام دق د

 ا تل قثرو ليجبتلارظنب كيلا رظني .يبوروالا ماعلا

 ةوسّقلا هللا لئاق ئدانت ةناسنالاو. لالّقتسالا ةءرح كلوخم

 نم امهنقاغ رشا امو ةوطا ةمآبف رش ايفا اس ا

 مودوعول ارق 1 هدر مودوبعلا ىذبان ىلع ةبقاعا

 ماعلل اوربظأو ءاطغلا مهتاغ نع اوفشك دّقلف اهوززعم

 نءررسضلا مهسفت ىلع اوبلؤءوسلانمم رئامضهنكت امنيدمتملا

 كلذ دعب مل دامت نأ مابه تابت مقتلا ١ ودار

 لاحم لوقنلا ىلع مراضن الو مم لطنيوأ لاجرلا»

 . ملعت ساثلا ىلع ىنخن اهلاخناو ٠ ةقيلخ نم "*ىرما دنع نكي مكر

 ةءاغ مفد ىلع دابتجالاو ةرباثلا الا اذه دعب انيلع اف
 كراش ل مم نكس نا

 هينبو نطولا ريخ هيفامؤكل هتفو نأ ىلاعت هللاوجرنىذلا

 « تيم ميركل نإ.
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 .كافصنيو لطابلا الا لي دابلعوت ل هحح كف باصتغا 1

 ارا ع بحل كقلعت د هوك كدا لس لواخت

 ةقداصلا كتتنطوو

 كاياورومالا مزح 00 صلا ناف ىرصلا اهمأ ريصاف

 «كنمربظام دعل لعف و كوس نيدسمملا ا 0 رولا

 دكا للا هده ثم كوكس هاوق: تانثلاو ةينظطولا نت

 00010 01و ءانطاا رغم كئادغأ لع دشأ

 د ني رتل دا نكو يتاتلاب نكل

 مكادلا نما نمهيلع تأ جم ءار ا كضلاو 5 لا كركم

 008 كرطاشمو ةليجطو كنطاونم اعاذ هتاثلا ةفلالاو

 0 101 طرملا كا رعاو كيفص رضلاو

 اذا ىح ردغلا نيعي كتينطو .ىلا نورظني نالكماو نشلا

 ملا حبب اصمام لودقو اران هواءح ازا قلع اوار

 انلا لعن رراتف نش او غلاة كوامجتل لطانلا تايلظ ىف
 لاجتر نمو هلم نكون وكسوهك رح لكب كزيمال داشن الاو



 ظ
 ظ
 ظ

 ظ
ٌْ 
| 
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 جلا را مارطاو داسفلا روذب عرز: نم اهنلا نول ىلإ

 منعأ ىرصلاو ةءذاكلا تاعءاشالاو ةيهاولا تاقالتخالاب

 50 كا راب ند_سفء ا لماوع هيف ر 1 ةياكم

 ةنكسلاب فورعم ريصلاب روبشم ىرصملا#تاياغلا ده 5

 ىف اوخقتاو كروحت ىف مك اذأ ماهس اودرف تابثلاب فوصوم

 كاس ةنف ارب ليش و دان نأمل ام داسفلا داير

 ءانخلا دعي ولو اضع اولا نا

 وللا ليبح نع كيش وصلا ا
 نأ كايروطو نيدينمملا داق لع لرش

 000 اذني ملاعلا اذه :: نيرتنملا ىلع كربظأو بقاوغلا

 د لالخ نوسوح قيدمللا ىريف داس د

 2 نس حاب ني اسد تان اءنوسديب ء وشمل ةرس سو

 ءادنلاإلا غصم نيغ نات رك شالا تا عم تا

 ةييكسلاعم نكل' كيطو ةحلصس.نلا الا تلم 0
 0 تا امب تمهما اهنا كننا ماعلا لعي كلدبو مزحلاو ظ

ْ 3 : -. 1 
 9 همن اتلاو ةمالملاب دوعيف ةنعدبعلا تناام ثيمرو ْ
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 ةلو 0 اع ةمالا تاّقبط نيب 0 0 ةلهالا

 جر ا اين رععادع:قاثلا اشان يملح سابع م ظعألأ ودملاا

 رصف ديمالتلا ف طخ | :مدق - «جاهملا ط ىف وهو

 04و لاه الا نكو رع لَر و لايملا كلدك ةناع نادملا ف

 0 حبصأو هناوخا :تولق لعهناطاس يبو تسا ةعاسلا كلت

 بوبحلا هصخشىف ةينطولا ىلا

 - 1م5؟ تنس يف ةلخادلا كلا اةنتسفلا هده قو

 مارهالاةديرجيف اهرشنو تالاقلا ةباتكنم رثكأ ١ع

 راربف 1 ةدسل امو يف : هه ددعلا يف ةلاقملو |توشن دقو

 ابصن اذهو ١مهع ةنس

 00 .طو تحصن

 مينا رجايدبأ ةيناسنالا ءادعأاب هنا عودنا سابا هنأ 2

 ىصق مثأ لك نم منين ادتدقو ينبلا ىف مي دامت هللاو دقل داسفلا
 ريغصلا نومظعت ماتحو داسفناب ضرالا ىف نومست مالا
 ةباغلا ىه امو ليوهلاو داعرالااذه كو ريبكلا نورغصتو



 كش 6 كل

 نأ ضحدنأ يانلاو انرف مس مانا الد كلذ
 باطلا كاس ىف هماظتناو هيسنرفلا ةثللا ىف هتوق دادزت

 ىلا غولبلل بابسالا مجأو مئارذلا نوعأ نم ةسردملا هذه

 نص

 ا ا

 ازصم هما هادحلا يداك لعدساردلا ءا| دنع قوس ل

 وهو ةعركلا هدايا هداهم عدصف ام يرد

 ةيسن رفلا قومحلا ةسردموىلا هبلط م . رشبتسم نالدج

 نيتسردلا ىف رجلا ابق لوألا هلا تاع 7
 سرد وةيريم ال ةليلردلا ىزايلا احم سس 0

 ليقا مف ادب ةنارإلا تتاكذا ةيسيرمفلاةسرلا ف

 نيتعاسل ايمو بورغلا
 نمةينطو اطال 7/4 ةنسب ربات ٠١ ق تندح دقو

 ةعيلط فو قوما ةسردمبالط مهتمدقم فو سرادملا بالط

 ةددرج ةراذا ىعاعي جا ومحه دقو ةجرتلا يحاص ءالؤه

 درسا ناس ل تلا
٠١ 



 5 6 كملت

 3 هنايح لع هنم فخ ادىدش انضم 2 نحو دما ماداع

 | لع اريصو هاتكلاب انلمتالا هدير ال. لذعلا ناكو

 وهو 6 ريس الا لدط نكلو اهطخ كادت لع اناشو

 ومحو يرش كلب لعروتكدلا لاضفملا عرابلا ىساطنلا ةرضخ

 جالعلاهل فصو نأ دعب ةب اتكسلا نع هاهن كب نيسح خالا
 ا داو الا ةتاقوتألا ىف ةلوان كاوصتو ىف ددشو

 اال ف ءادم اللا تاق فاو هم نم نما نأ نا رحلت

 دكا تاق رعك  ةيسب و تك نبش فو. ةياقل ةنشلل

 كلذ دعب ملس كب داؤف ميما ىفولا خالاو مد ةقادصب

 املك اهينصعا ىلا مطاقتلا

 ةقادصلا ثعحرو ناك ام ا 0 80 دولا داعف

 قيدصلا اده لذ دقو . هيلع يراك ان لضفأو 0 لا

 لع قلوشتلاو سيغرتلاب مجرتملا لمحيل لذنام قعاتسملا نم

 ايدل عنز يكل جي رشلا قنوع ةقراستف هتسارد تت

 00 هلا لامك الاب هليوذلا نا هاهو ماخأ ججرتلا

 ةيركلا ةسردم ةروك دملا هسردملا نأ اهو نيبهمجو نيببسل
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 00 ءاوملاريبغتل يرد هنادم دصق م ماع )

 نار المت ةراشن ركذلا :بيطلا هيلع وسأملاب
 ريهشلا غيلبلا ب ا ميلا هقيدص ةطساو هب فرعت دقو

 حفوه هر اوس نار ف ايلخريبكلا ةاانلا رعاشلاو

 هيكل اةيطولا تاس نمسا سي اسوتنإ يي ا

 ةكملاة نارك لوصفاز ةدقرا هاش 7

 هلطسلا» ىردل شيخ ١ ركف هسار ىف نأ مجرتل 06

 العو نالت قاد هدنع ىنح كتل كاد 1 مانااو

 هتعزعففو رحسلا ثفني الايس الق هدب ىف نآو روضتلا ءاضف
 تاودألا نمسدل نأ رمش ةلخابو بعاطلا ني

 رد ةةيلل فدا هيد لل مح ميطتسي ام

 مارهالا ةددرج ىلا م كفو نتاشا ريحنو لئاسولا ىف

 اهءازا فو :اهءارو تتم ةءاضفلا ةلاسر لا

 « نما ضصرصم فنا د0 قفا ضر ىضع ناك ةراتف

 « ىرصم » ىرخأو

 هلع ترش ةفاطلا ىرف ممل اده ف هلم 0
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 ا دسالا هك ئراقتسمدخا كب يحد واًنباسةنتاقللا
 كام رك ىلإ ةطاتخلا 5ك احلا ىذاقلا ملاس كب دومتو ةيلهالا

 تاغ داللا لهأ ةوفص نم لاجرو نرخنا ةينطولا ف

 .ٍ عْوالاو مهمدابأ نطولا نع تباغامو مؤامسأ ةركااذلا

 ءالضفلانيغبانلا ال ؤبم هعامجا قوف عمتجل ناك هن[ سن ال

 املا حن ةبمك هسلجم ناك ىذلا كرابم اشاب ىل اع موحرملا

 0 امركلا تدألاو معلا ل اكأ فضال ةحاو اناا

 ل فلا دارو ةعرتتو لام الا دا ونة ىانسلا هسلغ ناك

 ليحو امج ابح هبحن و مجرتملا زعل هللا همحر ناك دقو. لالملاو

 دئارملا نم ءاوس سلجملا ىف عمسي نأ ديرب ام ةءارق هيلع

 1 ممل ْنَم وأ

 "ندا هك سولا اذه ىو: لاك ده لع

 7 للا يقرا ىلا عمل ٠ غار لا ناقه 6 ملا

 تقل نم فراعم هيلاغلا هفراعم ىلا فاضأو يبدألا

 ةئسلا نم مجرتملا لسقتناو . مدالبو مهنمأب ن ل ا

 ماعلا كلذ فيص ىفو . رهاب حاجنب ةيناثلا ةنسلا ىلا لوألا



 ن1

 محلا يلاوع هيف نولجتس مهب هروضح ىلا ليما ىديدش

 ميشلاو تامركملا لوف

 1 ةمالعلا هنامز تيدا هسا كلل َّى بفرعل دقو

 رانا را ىيدحا كرا اس هس ل خيشلا|
 ل ف نافل ردك خالل فاعلا ريثكلاخالا وأ وا

 لذاد 0 يللا خيشلا موحرأا نال هدنع هتثاكم

 همر شاعدقو نيدودعملا لعلالاجر هربخو ن.روبشملا بد هل

 رضاعردصتو ا سس !اعرضحب وهو اهاضق ماع هاندا ظ

 نم هلو رع اناطم رصم ءاحنأ نم هيلا دىنشتاو عداضتلا 1

 ينرفلا مثلا نموزونكلاب يرام الا عر 0

 ردلا هيناج ىف رقحام بواسالا غيلبلا جسنلا م

 كا ناك اذام رجالف 0 ٍْ

 نكي نم دنع هلضف ةعاذا ىلع ل ديقفلا ردقب سانلا

 ندا 7 0 0 0 ا 1 فرع ظ

 00 00 ا وأ اندم 0 اردموركلب



 فك ١م ٠ م

 ملاكا ىلا ةندئارفلا قوفطا ةيسردعا قطا لب ةسردلا لا

 آلآ نب اهلا مر دقق هجرللا امآ .دهعلا كلذ قف ةتسسنات
 ”011 ةيودع ةساردلا يريم او مايأ ةعبس اهنع مطقتا

 هفيدصو ميا هعيدص اخ الوهو ةنسلا ر خلا ىلا ةيودخلا

 هبطاخمال ميجا

 « لادتعالا » تايم ةنسلا كلت ىفا ريثك مجرتملا ل مع

 ال١ نه تاما: هدنهو .« ىلا معلا » و « ىدحلا »و

 اهاجو العو ابدأ نييرصملا ءالضف ةوفص نم ةعامج اهسسأ
 ةسردم اهسال ةيلاعلا سرادملا ىجمرخ نم مرثك أو ةناكمو

 انركذ اكمولعلا راد

 لدحلا ىف تاقداصت الوج ةرظانملا دنع مجرتملل ناكو

 تايعملا هذهءاضعأ نم ةفاكه ناوخ ع تاشقانماو

 تايثونايبلاة.الخو ناهربلاةءاتمو ناسللا ةقالط نم هيتوأ اع
 / ا واكشف اهش دعب بدلا ماع ىف ةنرهش تذخيأف نانملا
 مج ناكو ال باق اليلق قاف الا ىف عوضي ةببطلا هتعمس ريسع

 كلذك م ا ل اةفاع نيلاع در كسلا لملا



 “< نا

 كب داْؤف لضافلا ماما ةرضح امهلا حاورلاو امبنم ودغلاو

 ىنطولا هل روفتملا لجتو نآلا ىنطولا بزملاريتركس) ميلس
 هتعرب هللا هدمغت مياس اشاب فيطا ريهشلا ماعلاو ريبكلا

 اج ةيدانأ دنع ةرص لول فرعت دقو ( هناوضرو

 انج انو افاضتو اقل انو انراعشدةروك ذلا ةسردملا 001

 نم اهدحأ نبل تارتقا ةناتمو ةناكمءاخ ال[ كلذ ١
 كيذك ةنسودملا ىلا نابهذيو اعم:ناجشرخ اناكش

 تدشاو . هبجاص عاوذن: اهننما لك اطراتم اهتم نا
ْ 

 هناا دج نا اهأ 0 تققئوتو ةنيكلا ةقادصلا هذه رصاوأ

 تعفو 7 00 حك 1 كلا م هيو قطب نكي ل ظ

 اه تمثل امنا مايالا نم 0 يف هشقانم انيك 0

 هنايشاحت اناك

 تر د نة فتبس راجش ةشقانملا .كلن' تمتخا

 امك اعوبسأابلا روضللا نما لكن امر كله 00

 امهنع مغرلاب اهيلاتضفأ ىتلا ةجيتنلا هذه نم امهنم لك انساتا

 مجرينأ كب داؤفدرب موءايتسالا ديدش ةشقانملا كلت ةيفيك

١ 
 ا

 ا
 ا
| 



 01 قره ةلجرانع تلطلا كليم قدا همحر مظنتا

 ناحتمالا يدأ نأ دعنان رك ذ مه هرم نم ةرشع ةسداسلا ىف

 .قيرطلا هل ةدهمملا 0 ملأ ب ا لان ,:فيراصلا مفدو

 وز ل 0 ند هاما راك نملك شر

 كلا ةراشالا تمدهام ىلع وهو ةسردللا هده لخد

 00 ا د هكشلو هن رقلا هللا ىف تجصلا نم
 ةدليش كيس هدوهُ لكس ةهعسو عرشب كار 1 هتعزع

 اا نم ةعاس 1 4هنقو نم ةظحلا كرم نكي ىلف ةملثلا

 ةكحم ةسارد اهتساردو ةثللا هذه ناقتا يلع اهقمتأ الآ هغارف

 لكمهف نم هنكم ةطاحا اهرارسأو اهتئاقدب ةطاحالل
 0010 3 ا يكب نأ ديراع ةاثكو اديج اعف ايه ازتام

 أمم نيقطانلا ةوفص نم نوعرابلا

 00 اق لدلا ىف ا يتك هطلاخ ىذلا ةتقرتناكو



000 

0( 

 ب7 م 2 هر وس وف .مهك

 لك اب سس” رع تح ىلع

 | ىأنا تعاطي ررؤلب رمص# لا 0 0 0 تيب

 0 رايس اه يسمي تا ثا طن ذص 0 اا هيو سس

 رمت هود ا قرع سسهرم شر ل م راسك وش

 كومحةورسو الو نام سيم طل لوما فوصل «لرم زارع كثيرع

57 
7 

 2 ل ل ورب سل

 يلوا  اييحا مسج ف لات ى ل يذصيل هنت يسال نس سنع ا

 ك مران للا وسل سر رع راع

00 

 3 لتس تضدإم ل رع تحي نا عدم |
 3 ا

 ها 0 ١ هعمل يل 9 مو

 باسل

 كال

 كونو تسمح جم سويس لس



0 

 باجعابرئاف احلانف اهليني هل حمسامةيلاعلا تاجردلا نمذخأف

 نفور هللا حا زاك و هم

 تالد دب اتا وبسالا ةردتكسالا لا رفاس دكتمتو
 طئاضلادذا ان اوى تّتكو لصاؤتملا ستلاو قلشلا :داهملا

 : هتروصهده اك وردا نادوسلاب ركوط ةنيدم ىف



 اسود

 انيلع ىروبج توصب لس نا دعبف ةءواثلا ةسردملا ىف ديملت

 لئاسم ىف هشقاني دخاو هبناجم سلج اشابلا ىلع هديبو اعيمج

 اهأرمإ مورا ذخأف ةديرملا تءاج ليلق نمز دعبو ةدع
 هاصوأوالصاوتم ار كش اشابلا هركشف اهفام مثأ ىتح ةقالطب

 هتحص ىلع صرح نا
 دما ده ءاوج نم يهدم اب او سس ده 0

 شهدنال »يللا اشاب كرابمءوحرلا ”ىلعكاذ ظحال دقو

 ىلع موحرلا نيبكلا سدنبلا نبا وه كيما اره 00

 "دك تاو ةيسردلا ف لع اذه نك ىدلا دم س1
 اشابلا تركشف « لماك نطصم » نيالا اذه مساو اديج

 «هثاكذ ةدش نمهتحص لعتفخو موحرأل دلاو لع تةهحربو

 فارطأب لصن دخأو ةمحلا ضاصو ةعزعلا ف اتسا كلذ

 ىركلاهسف ىلع مرحو هناوخأ نم ةعئرأ عم ليللا ءانا رابنلا
 دقو ناحتمالا :ناؤأ نا اذا ب تارتهتبلط رفظ زا هكر

 الْعْضدز وجيل مدقتابداليمأماعرشع ةتس رمعلاةلح ص نم عطق

 نيلاو دكلا رأنم افيمعض ليئطلا »بح نم سد



200 

 | وخ وخان مجر ل الع طروكلابقللاو ر لدا دلا

 1 00 مظنروربملا م ا رظان ءاعد نيمو: دعلو

 اقف رخل اا رهش لك غ اص شرق ةثام هل تير ةراظنلا نا

 دلال الل ناك عر ةفابلا ةدحلا ةطرذللا فاما عمدل

 كب نييح هداكس ةففش خلبأو 3 هيلع ىف هنواثلا

 نيذللافقللا كادر هناا هد ناك ألاف نسال فصاو

 ىتح كداهتجاو كدج ةفعاضم كيلع نات ريزولاامبكحنم
 نارقالا ىلع زوفتو ناحتمالا زوج

 ماتلا 0 ارتحالا تقولا كلذ نم هداؤف ميدص ىف لحو

 هرم د كا تاس ميظعلا باجعالاو
 41 رع حالصا الا ديربال ىذلا 1

 ىف نان : ةليلا اهحو ىلا ى ركل. ةثلاا هذه نع الخف

 الا هل بيطيال يبدأ وأ ىملغ عمت لك ىفو هسلاجمو هتيدنأ

 كلرابم اثات لع موجبرملا كد
 نق رافع كيا تشو لضافلا ةرضجل اندح

 وهو انيلع لخد مجرتملاب اذاو 7 ريزولا موحرملا سام يف



- 0 
 ف 00 ناي 06

 مس

 عربا
 م كتي كنك اذا كا

 ريزولا ةداعس لثم 5 ناي كا

 7 ةفصح نادم هللا همر ةمسااه >- لاق

 دمحم ىدنفأ ىلع موحرملا  هباجأف

 00 1 00 ريزولا ةداعس ممس نأ ايف

 : 2 عب 5 | نم عمسم لع هل لاقو هيلع مر

 هن بو عادل 0 ا كيك العكوانا

 ال نا ةيلعا فك نبل كا لعدمج ةلروففلا درع

 دنعالو|كيلط كا ا >اترم كل .. كلثم هنا

 هلل نا نملا هلام م تركسو ةراطلا لإ تا
 نت ءدقام دع ايناثو ةجر دمر دع تش طر عا

 مويلاو . ق>ال كلا يذلا طباضلا كلذ ةلأسم ايهنم ىلا

 اناذبا « سيقلا ءيرما » فقل كنا نا اكل

 ْ كنتغالب و كت احشإ



 < انا

 ىلهيورب ناك اه تحمبلا نأ نحل لاح ةنيثم نك

 لع 4هم_سرد امو كاجإلا رانك تداحلا نم دلاولا موحرملا

 مراتلا لعم ( د اخلي يدار لايمشلا ةماعلا فاذا

 لاجزلا مظعأ ءامكماتسا امكاط الا نا ل

 اا ا را ل هما يضل ضل ا

 كدناو بطخمو ك1 يذلا را كلذ نوك اساناو

 ةيرملا ىفاعب ارشبم ىذاتسا منصي ناك م سانلل لاثمالا

 كا لا لف للا ىف اع ارديسو تاكا رحال

 (لاقمث)_«كلذ ىلا ىنتفوب هتردق تلجو تك كلاعت هاو

 22 عوبسا رك امج الاب فرامملا .ةزاظا ان تنذأ وا اذيلكو

 دوعلو هيف ملكتلا بجي امذ شقاننتو ثحابتتل ورتايت الا

 0 مي ءلا عفنل ا هممت لع

 هردن لكل نقبنو مسن ناكو عيسلام كراك

  مجرعملا ل لوهام لع دموع نبل م رففلا هده نم

« 6 3 1 | 1 

 1 لاقو 0 34 مد 3

 ٍ اسطخ 07 زاك له



 كاس

 ةساودلا ةدايش شل ناحمألا ءادال انا الا
 هنواثلا

 ةسردملا كرابم اشاب ىلع موحرملا راز ءانثالا هذه يفو

 هيف ناك ىذلا لصفلا ذيمالت ةيبرعلا ةغللا يفريتخاو ةءزيهجتلا

 ممتباجا نم رسف ةعلاطلاو دعاولا ىف اقبقد اناحتما مجرتملا

 د. نو راهن حشا وذل ةيداملا ةلتسسالا لاس الا

 ءاشنالا ةداجا ىلع لصفلا ذيمالت ردقأ هل مدقي نأ قزارلا

 هتعارب نم لهجي نكي ملام ريزولا ةداعسل انيبم مج حلا لاو

 3 بلطو اشابلا 00 طفي هل 0 باطملا اده ىف

 ةساردلا ةدابش هلي دعل ميا نأ ديرر اع ةطخ لجنرب نأ

 ةيوناثلا
 7 ناسلاو ةحاا قر ناع لاو نانلعا ا ا

 : انساك را وولا هوامش طا عامساالا لك رش

 مالا كالاقلا تلاس ويطخلا سزرلا ةدايسإلا تالا

 ةداهشا» ل دعب مئصأ نأ ديرأ امف ة 31 مر مرد هل

 0 هن |نانس لك أ انف ةناوناثلا ةساردلا



 ا

 محلا كلا مكاو ةنسلا هذه ناعما راج كلدكف

 حبصأف ىوناثلا ميلعتلا ايف لبكي ىتلا ةنسلا يهو . ةعنارلا
 ا و لاذع الامل يعج اح نيد مظع نا

 د دلل فاهم اوك او اريك لولا هولجلاو ( يرحل

 شهديف امبف ىطخو امهأاعامجا رضحن ناكو رودصلاو

 |يفدتا رظن قدصو هلوق ةغالبو ريئأتلا ىلع هرادتقاب نيعماسلا
 هيلع مطعمي الوعيضاولاوزوؤشلا نم هش مالكلا لوانتب نك

 يذلا داحلا فلا اللا ها نم 0 ةالا ليس

 نانا لحر اك نيام نك اعاد فود

 سأ ند تعاد تيدالا للعلا 2: مآ

 2 ل فدا هيلا نكس تارساب ن١ اوك اتابع

 'ليلق قبو هدب يللا ةرهاا يف انطوتم نكي ل نم لكر فاسف

 تدادزاو فعضلااهرماخوروتنفلا املعىلوتسافءاضعالا نم

 امهدبعمدق نع ذامع اع رس روان نار رجالا ناسا نات

 لع 06 فراعملاو مولعلا نم مبعلضلو امهتاضعا عاطقنا معو

 ل كاتم اهقضو هيا فزت روق تابعا نم مدقتام



 دلك
 هرمأريغو ىضر ىتح هنم عقو ام حفصلا هتداعس نم بلطيو
 ةءاسأهيلا ءاسأ ىذلا بلاطلا نم حفصلا بلطي نأ طرش ىلع

 حفصلا بلط نوكي تاو. رجالا تنذ ريع لك

 1و كلذ ناكف ديمالتلا ميج نم يأرمو عمسم ىلع راذتعالاو

 اب ىف ابح رذعلا لوبقو وفعلاب طباضلا لع مجرتملا نضب

 مراكم ىهنت عنصلا اده ىلاو .ةسردملاب ببسلا نم

 قافرلا نيب هسفن ءرملا هب طبغيو قالخالا
 ادي هك ور ةداسإ هده لبق ةذئاسألا نك

 البقم سفنلا مظع قالخالا م رك نانا دق وتم اك للا

 اقدم" رهابلا ةيساح ناك ىح هتباوح لعب معلا بلاط لع

 قوف هيفاوأر كلذ دعب مهنكلو هل رابك الاو هب باجعالا

 نم بيصن كلذكو ارقوم اناسناو امرت اصخش مدقتام

 نأو ةيلاع ةماكوذ هنأب هبف سحن يذلا زكرملا ىف هسفن مضي
 ةلماعتنوقةذاراو ةلضان ًاقالخلاو ريدم انهذو اركشم 0 ١

 انوهأ ريغاا ىلع تناك اهب اناوه 2 اهتح كسفنل فرعت ل تنأ اذا

 انكسم كلؤنا رشا اي كلغ كيم قاط داوم 0 00



 6 امال 0

 ةهفرغىلادعصف . هسردلا ا مامأ تفقو .ىح ا 0 لإ

 موحر اللا كاذ ذا 0 ى ةمجرتلا حااص ددو رظانلا

 ةيمالثلا فاصاو سرللا قدف ىمأ مث ( كب مبظن ) رورإلا
 00 أفص 0 هن رد 3 هسردملا ةحاس ىف اظنم ارواط

 هبار دق ناك هن ال عقوام ةفيفح نع ادحاو ادحاو ديمالتلا

 تست عما رثك ملكت 21 رما هذه ىف مجرتملا نأ
 أ

 ' الإ عضوم ناب 0 نع ردح ناناشر كو ىوكشلا

 مجرتملا ةءارب نيتنثم 0 ال هع اود نأ كعلف ع انه

 70002 حالا لاس هلع دخاو نأ كلا ند ىإ نم

 ل ناكاف هيدابش كك دف امي نوملعلا مم هفالخأو

 كا لدحا

 : 1 مم هيدأو

 رمأو طباضلا ىلع ظيفلا نم طاشتسا كلذ عمس مف

 هروبمو ةبلطلا ةلماعم ىف هتفيرط ءوسل ةسردملا وم هلصفب

 موح رملا لضافلا ماعلا كلذ لا زامو ..قفاعلا ندم قفا اخو

 ل كالا يع هل روفخملاريزولا فطعتسي ةسردملا رظان

 5 اح نو هدحو ةثددارب لاو
 ا



 ا ل

 هعارذ لع هدب. ىف اصعب ةجرتلا حاص برضو رواطلا ىف

 لاغ توصن اصراق امش همتشو ةمللؤم ةرضىرسإلال

 سلا قا ةيناقنا ماعلا نع انج

 رواطلا ف معين زازتش الا اذه ىضتقاو. هيلع دخلا راج لق

 اوطاحاو مبف وفص نم ديمالتلا 0 ا مار 0

 4 كر رتلا بحاص ماهف هو( كنرأ اومهو طئلاضلاب

 00 00 7 فكما ىف تفر ىدبأو

 0 لباعيل 00 فراغألا ةراظن هروف نم دصق و:

 هند رطشهبجو يلوف كانه هدجم ( هنكسو كر انها

 كلا ماسنب الاو 1 ] رزولا هامل هبحاو 5 00

 رخو تضع نزولا اسمر هلال هيلا 0
 هيرح ديشاة ىرسلا هعارذ نم مالا مصار تك هرطاخ-

 هندي نب ناك ام مق 0 طباضلا لمذام ا .

 تبت تلازامو هراسيلا مجرتلاو ةيرعلا اننكرو لامعألا
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 را اع

 كارل 0 ناب اها ةنبلا ع لقا حا دقو

 رودص قوسانلا ةانوقأ لع اهريبع 5 نأ تح 00

 نم ىمعلو ةدؤن باكو ة ةدون م مت ناك 2

 م ا داب ادا تفاح تار هرعت

 روصتي نآعيطتسا نكي مل ىح ةساجحلاو ةريغلا تاي اب هردص

 0 ص ا لظزم يظساللا
 :كت 1[ ا علا رعاشالوق ىلات معلا تاحجحعا رو نم

 ميضلا ىلع ىضقتل الا تقلخ امو 2 يتجهم ميلا دسك تأ ليقأأ

 يلا اهفرظني الو اهفاكتي ال هسفن ىاعبط تناك ةزعلا ناو
 .٠ ء .٠

 هك حدوع وأ هيدتجت لا

 ةسضح

 مد فسار هر اك هل[ سانا مانع دي اقم

 نيذلا ىلاسكلا ءامسأ يداني طئاضلاو ربظلا روباط ىف ىنلملا
 1 ا كتر مه-ورد ا

 1 ا ل ل هلك ترا ندا ىلا عبتملا وه

 لاخ ,مجرتأا وه ابلكاف نأ بسحو هب انافختساو هيلع 6
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 طا ١ ؟ ا

 قداس امناو

 لا 5 اللا ةقلاثلا ةسلا) ةينث هقرفلا ف ل

 ةيعمج » اهامس ةيئطو ةلدا ةيعمج نس ديعسلا هعلاط ابف

 ةةاقدصا نيب نيءاشع ارا راحل دقو يا

 ةيعج » تناكو لضفلاو ءاك ذلاو ةردقلا مهف مسوتب نذلا

 ةيسرالم ف اةضويس د اسضاساج دمعه بحت« نادك

 نس ندد هني فراعتلا عميل هاكرمللا نام ناك ره

 يسصاسل ا لماوءار ءشااو لضافالا نماهف

 هدا نا ب مو. هتيعج ةرابز مهلا

 ديملتلا الا ممم سيل | اًاوضع نيعبش وخل اف ناك تح رو

 عرابلا ءىثنلا وأ ديلا رعاشلا وأ لضافلا ملاعلا وأ هيببلا

 ءارعقلا فسناو ريشلا هان قات نال كلا

 :كفايم ف ايطخقمللا است نايس ا

 "درك اذلا ةزصابلاو ةرضاطاةييدلا هلع عا الجنس ةعمج

 لمتد تن اك [طح هطج كلارا ا و عامس اللا كلعام

 3ك ان ضخ هما ف كا املا تالا
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 نما هلا تدرو بركتلا مهنع تسنفتا تلا هتعاجسشو ةنأرجع
 و ءامه ميضا كك هلك ممايح 1

 اا سلا نابل هد .ةيضلا كت ترنادقو

 يرشبلا كات هباوخا يلا يبن وهو جرتلا ابو قل

 ىهننا ايف ربما فشكتسي مبضعب ملطتف هاا
 امم هل ليق امو لاق ام مسلع داعاف مجرتلا | وعدتسا مهلا

 سدا ولا مطل اردازد روك دلل نارثلا ند

 لكاداعا عش املع قاعن ال ع و كامل كو

 ٠ اميع سرادللا تااط كرمت ىف ةيفاك ءقراقلا ءاككذ
 ىلع هصرح طرفو ةقئافلا ةيدألا هتعاجشو هطاشنو مجرتملا
 دقو . لدعلاو قللا لع هترئغو ةماعلا ةحلصملل ةمدخ هيفام

 ات ا ا فلا نب اهطاع هنا كل اقيعاذأ

 نع اهدصنال ىلا سفنلا هده مظع ن اال كح را ع

 في الو. :رطاخملا ىلانمالا' نع 0 الو عامل( نال

 اع م رك دل كالا احنا نب ناك ايها مقلق

 ةقئافلا ةمظعلا كلت" ىبجتل اناديمو ةمئاشلا ةمحلا كلت روبظل
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 ل 0 7 اليلق 0 شط 0 اام ةحص كتداعس قديمالتلا ريهامج

 ردا 0 لوصول ا اذهلاق. ليلق ريغ

 01 ادهجرتاا نم ا رزولاةداعس ناكو

 ناسالااذهةقالطهتبجعأدقو رفاوحارشنا ةزب.هسفن فرعشب

 ةداعاو“ زا رمل: :نيست لالا 7 لف اف: قانللا كلذ كابو

 بهذا » : هل لاقو لبق نم هيلع ناكام ىلا ناحتمالا ماظن

 نونظلا ةءاسا بحال ىذلا كابا نا مل لقو كناوخا ىل

 نومولظم كنا اب عنتقا دق صرملا كو لع ضر

 « رارقلا كلذ ىلأو هلع ناك ام يلا ماظنلا 0 دقو

 حفاط ههجوواشالا ةداعس لع 0 ا ٍ 2 مدقتف

 ةسردللا لا لضو اذا يكيريلا دج فاه وة

 هيلاوح اوفتلاف ارشبتسمامساب هرامت محتقاف ةحسفلا ةصرف زها
 تاناكا ييعلع قلأف .'ررولا ةرضخل نادت هلا اك
 جضف + 7 لوبقلا ةصالخو لظنلاو ءاجرلا ةصالخ اهنمْض

 ةاانملاو 0010 هلعاولقاو ناسحتساالاب كدا

 نوبجميو رييكلا رفظلا كلذب هنوثنبمو ريزولا نيبو مهني
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 الإ رع كراس نم قمل يلا كعاوجر دعا : لاق

 ك0 ا ل لتموا كرو عزفت كاد ىلاو

 ءالالاو فادعاب نكمل هتانبأ نون, هيلاغم يف ىلا
 0030 د22 ةبرطاسارطا ا هنا ماسلاو

 رظنو هتفش لف ٍِظ ةيل قم ةليم ةماسلا ا . هلم

 مدنعام !؟ اع فو ةهسفن قامو همتمل 0 اساعالهيلا

 وم ع اعنا لدملاب ةذا هم : لاقف

 كالا رع رارتلا كلذ 0 1 0 ىدلا رولا
 ل ل كناوخا لثمو كلثم ىلع هعضو ف

 2 كيم دي ها

 ادق ىذ نم ل هبوبع ممتراو جرتملا ةحمل تريغتف

 0 دعن ريزو ادق 209 000 0 لاق م
 5 ةل.

 0 نم ادا 4 لوف 0 ىحح ند ا دال

 ع - ١

 0 ا ب تالا نا مل لوقاف يناوخا يلا بهذأو

 ربطو هسفت ةهازنو هملع ةعسفكت !وةوالا ىن فراحملا
 2 . 6 2 .٠ 17 1 ٍِِء

 ةاتعا ادع لبق هضاطخلا هأ حضلا عى نعهليوحن ىف هقالخا
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 ةنسنع ةرم لكي ف تدم لقت مو تارم عدرأ اشابلا هل لاف
 نم جتتتسول لاثك 3 0 نع ةعاسأا 0 ىلا دار و

 كتتداعسل لبف ةرم ينلأ وحن ةعاقلا هذه تلخد كنأ كلذ

 اهتطو يتلا ةراظنلا لس تاجرد ةدع نع يرابخاب لضفنت 3

 17 تارملا' نم ددعلا اده لكلا

 .لواطتالو فوخ اه.وشي ال ةنيكس لاؤسلا اذه قل
 لاؤسلا اذه لباقي ىزولا نأ يك دا تاما 7
 ليل ه0 نمذلا هيناط_ع نأ نع فاولا دست سارا

 هدا تقتاو ىشنو ضهاريزولا نكمل اشك ك2
 . كل 5 : | ١ 9 ا 1

 ")ب ءأب هلا ىروه لع نينبلا لآ 0(

 : هل لاقو مجرتملا لا لا 5

 اريثك كناوخا ملا مكمل ! رارقلا اذه نأ ربظي

 مهل: لاق

 ةدبع مجرأ 1و هدفت 0 2 0 به لاَقف

 مئاص تي



 ل 5.

 : خيشلاىلا مجرمأ أ تفتلاف « 0 الا فَ اكل داعم د1 هل

 00 ريش ص الأ نا مع : هل لاقو

 ةغللا يبلعم انلأس 0 ه كل 3 عمو 0

 سرد ةيلاخلا نامز الا كالنت يف تناك مولعلا نال) ةيدنج الا

 لا هنس نم لفن. ال جدال, يف ذيملتلا ناك اذا امع (ةيبرعلاب

 ف سار م ا ؤةحرد١ لان اذا الا ىلعأ ةنس

 © نع تادطا لرح“نا ريزولا موحر 0

 قادما ميوهن 3 ف مجرتملا 0 ربتخحتو

 هاو هتف رغ يف ةقلعملا طئار 0 نم هد 0-0 :اتباك

 لف . ةطيرخلا ك كلت نما قرشلا ةهجاف 0 ,زج لع ملكتي

 هو لا هر ناكم نع هفقوم دعبل مجرتملا ابفرعد

 كحضف اهنع ملكت ابمسا فرع اذا ىتح اليلق اهنم برقي نأ

 6 رت وعلا ا رظ» : هل لاقو ريزولا

 نال هدام موا لاَ ل ب رادضا اامو 5 رتل معلا

 ةرم : لاّمف كالذي هل 9 «! 0 "2 هيلعقلا
5 34 1 1 

 «ةردم 0 ا كيس 5و ةراظنلا هده ديلاعم كيلا تيل
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 رظنلاب لعتش اقر اقدم 5 اا ناكو 1 ءاايق هنبا يلا ( هر ورك

 (جرتملل مشياوهسأر عقر كارعلا 5 ألف ةيكالا قاروأيف

 : هل لاق 5 اح

 لع كاف

 ؟ك ودام انك 0 لاق

 ممل د 1

 بواقاال 0 0 «لدعلا » 1 در
 قاطي اال امم ريزولا ةداعساب 2 ما بولا لدعلا ال

 ةطنس نم ديملتلا نمت كاملا رارعلا نإ كلذو اظي : 'الأو

 مرح مولعلا م طسوتع لعأ ةنضالا

 ْن ”رخأتلا عمانأو لاقتن الا نم نينئا نيديملن الخ قرف

 0 ةمالعلا ذاتسالا ةرضأ لاقو اشاللا كحضف

 مين ملا ا 0 ناك يذلا قزارلا.ديع نوراه

 لاق . مستباو « هرارق يف اريزو ضراعي اذيملت نأ ذاتسأاي
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 كاع لا هب قاسم نم درا هي لقا يذلا طولا

 مياسلا ه0 ل ناسفالا يقال كدا عمال

 د نينو ةسع اهديمالا" د6 0 هتقرف ستر يف

 قف نانثا الا هلبق هلني للي طسوتملا اذه لني مل هنكلو

 ذك طاهر هك وكدا جوف

 هذهب ىضرلا يف هناوخاب هبشتيو نزحلا ىلا لستسي
 ادا كانو ها دما فاراول كلذ 40 ناكو ةلاطا
 ةلارشأ رطرشو هنلفت نع نزع "تهدأ لاوشألا ادن كيلا

 ا 1 اعل دا ةقرفلا نع نولعا تاكا قو امج

 ل انم انشأ ىلع موحرأا هر دصقو فا اظن ىلااو

 ريزولا كلذل هتلباقم لبق رؤي اال لعد قار اف

 :هللاقف . هدد نيب لثع ا ا را

 لو لكما 0 1 0 بلا ناءانأ' نا كيو
 ةمامآ فقاولا نأو هنطابك باوملا اذه رهاظ نأ بجاملا

 لوخدلاب هأ 0 نطلايف هل حسن ةقيدح رزولا ةداعس نا
 وىاإَر

 0 ثملحن لاق ريزولاو ىجاملا ن "0 مدعتلا يف طسو الف
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 نر نان ميظع قرفو 5 نسال نب هود هظأ نك ةهدع

 يفادمتعمةلاسم لح ناىلاقفو» ىتم ملعتملا سفأب موق يذلا

 هنعو ام ىلا ؛عزجرلاب الاثم بف وأ هدحو ءاكذلا لع كلذ

 لامعالا ةماقأ يف ء | و ءاكذلا نآ انياآر دقو . ةظفاحلا

 0 ف فئاجعلا مدعو ةريطملا ا دلو ةيظعلا لإ

 السرو 0 اللا تاع الاوان 00 ممراتلا

 م كقاوأ ع ءانكأ نم ءاحام 0 او 3 0 ءاكذلا'

 م

 كلذن ال هب نوريدج ءالؤهف بتكلا تارشع مرودص يف

 ام 2 ىلا ططملا هيضتمت ا

0 

 . ةظفاملا لعدمتمي ناكامنا مجرتملا نأ ىلع .لاغنمرتك نكت

 كجم ام رثك | ينءءاكذلا عم

 لوقف هددصب نمتام ىلا مجرنو ةضافالا هذه عدن

 ةئاثلا ةنسلا ىلا لّقتاو ىلوالا ةنسلا سورد تأ انك

 ريلاب 5 0 هربدح ةداج هل 6



 - لت

 ةجاملا دنع اف ةعلاطملاو بتكلا ىلا عوجرلا يلع يناعملا

 عانتمالادعب هيلع ةردقلاب مث هداصام قلطأ نكآلا كل
 وعدد كوو 5 نا طلرفتلاو الحخ الا ةقثلا ةيفعل داق هنم

 ثا هر السا ءاام هردقلا - ءايشأ ةئداث دحاذيلا

 ا ازا ماسر ءاماشل نع هلع قوتلا ق لمألا لوطو

 اا دا وللا ناو تاع رودصلا نأ ملعب سيلو هتعزع

 الس نارا لاق ناو رووح ع الج

 روصل ريغ م طظفلاب ملعتملا ىن .-عأ اعرو 2 - لاق 2 3

 وهو اهموالتب مق يناعملا ظافلال اظفاح ريصل ىىدح ميف الو

 . ةجح دب ؤب الو ةببش مفددال ىذلا تاكل 12 رك

 18 هن اقرا ءابهسلا 2 تفربقلا انا ف ءاح دوو

 انا كالو ةاعر للا ونوك :دوعسم نبا هاورو: ةناعرلاءايلعلا

 001 يوعراال نم يورو ىورال نم ىوعرب دقق ةأور هل

 ءاكذلاو الا ةنبان نمامو . مزلأو اهنم فرشأ ةركاذلا لضفل



 ا

 لوعي الو اهيلا اف مجرب فتاوم اءهنم لكلو ةمفان ةمزالا

 امللع الإ
 ىلا جوخ ةيلقملا لامتالا لاخر .نأ هطدتقان يالاو

 نوعجر يتلا ةدمعلاوه ءاكذلا 1 ةظفاأل ىلا عهنم ءاك نا

 باتك ف قى زملا لاق :تتاصعلا مهن 0 لحيفاملا

 ياام تاقوتلا 007

 ليفت هدد ىلا لويسال طار لا يانا
 مث زييمتلا رس دنع مقا دما د ايم ا لا لع قرش زوج

 توام ركيكو : لمكتت تيل ارح وادور

 مهماسقناو مولعلا مهف نفر ساملا انف دانحا ا نهاش دك و ةزيرغل |

 مبني ك ذ ىلاو ليوط بعل دعب الا ميفتلاب مهغيال ديلب ىلا

 نامف لاو: تاويشلا لبلف اطلت سنك لقسم نا ا

 هاء اظل هيل تالا
 رثك ًاباملعءاك ذلا ف رش لع لدتسن الف ةظفاملا امأو

 كا تار هدهو ددصلا 0 2 ىدرواملالاقامح

 مهن دعل لكتاو ل نيردلا رمل لمتتسا اجب 0(,



 تا

 000 0101 ادع راامو طاقك امك نوكي نا كح

 هاا 1 اوبال الا ةيئادش الا ةسار دل رود ف وما كا

 نع ئرخأو ةظفالشلا نع ةلك لون نأ انه انب لمجيو

 ا 2 رفا نافل ىلا نم رك لاق. حاضي.الاىف ةدايز ءاكذلا

 ءاكذلا : ع اصوصخ تتذ الا ص قى املع كالا هيزيرغلا

 ل قودلاو :نسحلاو هما لايللاو

 هدا حا دال ثلا دادعسالا ةياو ةطفلا ةقيسو دا كلا

 اا ا ا

 0 تدلع ال ادع درك دق قانملا نم لدعلل هكر دحام

 هر د همنا

 8 ا دلا ىرفارم يوقلا نيناه نيل قيام

 داؤفلا دزه سلا ا 0 2 نيتف نيبام كدعل روبظ رهاظف

 ديزيالاذ هو. ركفلاب ف راعملاو مولعلاكاردال مان دادعتسا ىلع

 , ةجاللا دنع هرك ذيل يتاعملا نم هلّقع هكردبام ظفح لع

 نيتوَلا اتاك نأ لع امهنب لضافتلا يف مالكلا ليطنال اذهل
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 كلاعلا ىف كل دك هاف وادرمالا عاجلا نكي م

 نادندا ميياعتلا ىروؤد ف همر لا هفاصوا نمو

 .فطلتلا زواج ىذلا حزما للكل لبق تا لاو

 تفوز رن اداخعاب ةساوساس ل ->ماسنب الو

 | هع كلا الوا دولا م اعدتدط ووةقادصلا ىرع كا انو هس

 (هدحأ مس 0 بهذ دقو افي رش |ههعبطو اداحت نك

 لع باغبو ناجل 0 دق لضافلا ةرضح وهف رخ الا امأ

 ةيريم الا سرا دخلي نال فاطر

 غارفلا تاقوأ ىف ذيمالتلا نأ رك دلاب ريدج وه اممو

 مطقنلا نال زودصٌمي ا وناك ة صحو ةصحلاا نيب, ةداع ءاج ىلا

 نوع امسك ام .نم م ها ,ال ثيحن اوجد ةشردلا قى

 عرج نكي ملهنكلو . ها ةسوادمللا تان

 00 سورد ريضحم ةفرغ دصقي ناكلب ةطخلا هذه لع

 يعامسا ةريضح نيملعلا ندم دعم نيل ناك تكيح يا

 قل اقد ىف ةديدعلا هاي نم مجرقملا هيلع قلبو ىدهف ىدنفا

 فر
 موحر لالا ل : ل هادا كلذل كعم ناك ف نيملعلا نيده

/ 
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 هن ودصف 0 تلا تاللثلا لا ني دا

 مسوأو حضوأ ةعير طن سردلا مل حرشبل عارفل ١١ تاقوأ ىف

 ىحانمف تاو اهخالا وعقدت نم هدنعزودجن اوناكف

 وأ ةلاسم مف ميغ ئصمتسا الك هيلا دوعلاب مهيرغيام نايبلا
 لاا مييلع 1

 مولعلا ىتذناسأناك ادي باجعالار بش 57

 دن [ دج اول تك ا لضافألا ت اك

 هب لوبجعي سردا ىدنفأ دمحو رو | ىدقأ أ نامعو ىذه

 د1 لام ىلا ةداحتلا ىف ةلئنما نورا و هلك باحعالا
 ءايميكلا ىملع ىف هذاتسأ اضوصخو .لالجالاو مركتلاب
 لماك كب د روتكدلا لضافلا ملاعلا ةرضح ةعيبطلاو

 0 تبحعي ناك هناذ كالا

 ىتل اذا هضمي ن دمتي لا ةذئاسالا تاجعادب لصو دلو
 ا م نام رنأب هوس بارما فكل ناعما
 قلأ الك هباوج ناكل الاو بالطلا نم هريغ ةوقك ةيداع
 "1 وراتب رولا تارضلاول اليلتلا ليجع لاوس هع
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 (نآلا ةيوبدملاا ) ةيزيبجتلا ةسردملا لخدف . للعلا نم
 ةيدالبم ؟محا/ ةنس ىف

 م ا
 5و ٠» ظ

 ف 1

 ل لزاما هيمكش عدلا كا

 قو اة ىعبف ىدنفا 1 دمت ىثابزويلا موحرأ'

 انتكمو . ةدلاولا ةرسأ اندصقو انلزنم انقلغأ اندلاو موحرملا

 تاكو . .نوبطلا فا تادن كاد دا ججرتملا ةايح نأ ل

 مولعلا لإ هلا ةيرما تلا ةسئ رفلا ةغللا ق افيعض

 هدا ميبطلا صراتلا يغالي اعو ةيعيبطلاو ةضايرلا

 وهو ىعيس دا سرا ا ا غلب دقو

 نيتلك ىفسردلا يلع ناك مي ك1 ىزوف كب دو 7 موحرملا

 نيودت ىفجرتملا دب نم 3 سبلو نيتحفص ىف هحرشي مت

 اذه ىف نهسشاف . بتكناس روصت ىف هنهذاالا جورشلا ف

 .اشهدم اغوبن تاتابنلا امسالهعورف ىؤغبنو ةقئاف ةرهشرملا



- 

 00 هلا ناكت يقع انلاملب 0

 سلا هن لع رو: لمألا ماستباو ءاكذلا رون امبيف

 ها ا ل

 عقوت ىلع ثعبيام: ةيادحلاو ةنانعلا تاخملب ءالاللا دكحاضلا
 مآ ناكو هءابش ىف ماعلا نشهدأ ىذلا كلذل لام آلا رابك
 هباتك ىفةقطانلان وكلا

 ا ا غلب

 ينامالا نم منن ىلع نافل لصاوتم هبلقو ةيماسلا بهاوملا
 م ار ل امفح هردصو ر 1

 فعضل ًارييكألمأ هسقن ىف مكي وهو نسلا هذه غلب

 ىذلا تقولا ناح دق نكي مل هنألو كاذذإا لع نعلم

 لمعلا ىف لضاوتملا ىسلاب ل نال اذه قيمحتل هيف لمعي

 : ناكو هل ةيعاد بوأقلا را نو دلاو نسا هذه غلب

 هبنارملا عولبو ءاقفرلاون ؛ارقألا لإ ءقوفتلا الاهل نوجر.الهلهأ
 0 ل لاب الا

 مالا لا 0 اهدا نك لا



 ا.ه

 نوكيال نألق ماظعلاب اونأو دوجولاف اوغبن نيذلاو
 0 ىتلاماظعلاب ا لجر ًاميج مهفالسأ ف

 لاوح ا كول .نكاكلاو املا لاوس ىلا رس كل
 هيك ةفالع انه نال لراس ع

 حال م سانلاب

 ريثكداولاءوحرملا نءةمجرتلا بحااص يلا ىبتنا دقو

 تاوصلا' كاع ناك دتمف' .انازماو قالخألاو تافصلا نم

 حيحصلا ىأرلب ا سانلا نيب ةلزنلا عيفر م 2

 0 ينام الا ىنت نع رتفي ال ناسللاو ديلاو عبطلا ع

 أشن 0 ولا نهأ هقل البحر ناو . امسح فالس

 2 ا قعد 5 ل 0 ياتبلاا ا »؛ هف

 هتلالس ىف نوكي نأ قيلمل اهئابعأب ضبنيو اهقوقحت بلاط
 يبأو ةل ديد لكلا قع كسا 0

 يالا نم ول الا نباعس- ع النك ل دل
 مد اج انت نعاس كذا اس تلا اهقومحم بلاط

 لام



0 

 خيرا |: ملاطو لاطبالا ءاطع ا دل ا يس رع

 ةضق كنهذ ىف د كن لالا 500

 3 هنأ ى م ةضَقلا هذهو . تايئزلا نم 00100

 نشهد. وهغوبن تك و ا

 بئاحعلا ن مهعتص0 اهب اهيف عن قللاةم ًالاوهيفوه ىذا طسولا'

 هنيعلو ةبارولاهدع ىعيبطدادعتسا هسفن ىف ناك الا فارغلاو

 14 نك دجاو أ فداس نأ لوم نادم الو. دورملا
 هدم غوبتلا أبا ع نم مهك اودار م مسيينعل نيذلا

 الاثمهدحأ نوكي نأ ددال :١ .ماظعلاب نايا ةانكسالاو
 تري حلالا اذه. قرب نأ تامل اذنه يلعو هدعب 50

 لئالسلايل ف ىلا اكسل تس الا ردق يلع هب

 ان الف 3 معلا عئافلا أ الف نأ > اذاف . ةديعب ةفاسم

 هفالسأ نم نكي ملهءاكذو هغوش ماعلا شهذأ ىذلا ةغانلا

 . كلذ قدصت الف 4 هجرت هجرد ىلا ولو سفنلا ريكا لبحر

 ىلع هنع ثدحملل نيلو الاب هلا دحأ لضف نودحجم مهماف

 لإ اجل



 كح ٠١ا//

 ىلع ةثمالاو .اهدع حباب ريغ هن ال هيف طرفت دقو هيلع

 ظ ءاصحلا اهبلغ نان دكت كلذ

 عملا ىلا ءازعالا نويرصملا اهبأ تنم بأ لكدميلف
 كام هادم لكت نامالا دق لع نيرتلا اح

 :دلولا..لفحت لبيس ىف اههاتلكن ماضتتلو'نضقنلا نم ىرخالا

 حد ميرملا هشام اعراض راسا 0

 مابين ل

 هلاطبأ ريس نم صلختسن خمراتلا ىلا انمجر نح اذاو

 اون الو نصا جتن ام اك دو هدهد رس
 هنم جرتتست نأ انمطتسا تانيدنأ نيب ءايسالا ةركش

 تاظعلاو ريعلااماذ هحتنلا هك 0 رصتعن و ةسوسح ةحبشت

 00 ماسننأ ءىراقلاب انضماَتلا هلمتحمىذلا ردقلا يل

 أ حضتا 5 نكلو ."ضعل باقرب هضعل ا مالكلا

 رذعلا ليبس انل دمت طقق فاؤللا عينص نضشرتكااها

 مدقتل . صاختسن مث دهاشنو . جتنتسن مث بتكتن اناف

 1(كايلإ هيلع نشام دق ع نان اكسو ملاطملا يل



 ف 1

 ا نم تسا هيلع لهسو هجاتنتسا ءىراقلا

 .كلذف 6 مهضعل لوقي مروطسلا نيب نم وأ مالكلا

 ةلالا واةنداملا قطن ىلع دا يرانلل اا ع اد

 يلع ةيوطنلا رار انا يب تقديرا عادم هان

 را ا

 دال كلا هو دق هلي بلا ةلاس لع ةركللا اندعأ اذاو
 ا ىلا لقاتل تايمأ نابع نموا راعألا اذه لا
 00 نآعيطتسي ناسالا لا اناقا ص مالقأ اهي لفت

 هبحىذلا بلاقلا هلع غرف, نأ عيطتسي وه لب ءاشي امدنبا
 ةعيبط ىف ناك ىتم حلاصلا مكحلا دلاولا اهأ كنكع

 د اتم لع رركت اع الايس نكح لنجم نأ دانيت كد
 .حالصلات ارامأن مدكرا دم ىلع مبطنيو ةمكملا تارامأ نم

 نيب قرفلاك باتكلاب ميلعتلاو ةودقلاب ميلعتلا نيب قرفلاو
 .لوالا نال كاذو . عونصملا نسملاو عوبطملا نسمحلا

 يناثلا امأو . بلقلا يمص ىف رقتسيو سفنلا قامأىلا دفن

 صرح دقوهنمابطسق ساوملا دخان نيحو نيح نبت امذ هاف



 ك8

 امامت هفالسأ نم ةروص ناسنالا ناكنف لا اهيدج
 تامجتلا ةزاتمملاتافصلا نا لون نأ انكم كلذ ىلعو

 ةلارولا قيرط نماهرثكا ١ ه١ نصنا دق ةجرلا_سساس انح
 اهدز و تافصلا كلت وه ل هنأ كلذ ىنمم نشل و هما مع

 كح رخل ادنمملا نا ءاشم ماي.الا روم ىلع انايثثو اخ 0

 ىف هلو ةباملا ىلا هلئالس مزالب ةيرهوملا اياجسلا ىلع مااقلا

 رهاظملا نت ربظم باّمعالا نم تدع لكا

 0 هيلان رشأنأب انيفتكا ًاكش كانه نا ىلع

 ذلا يرهوملا ثحبملا كلذ . ةودقلاب هي تانك كر

 ل باتكةقمشو نأ حصل

 راطمالا ىف لاةجالا به ىلا انه اهرجو ىلا تسلا

 هذه ىلع رعب اندب ىف للقلا نكلو . لقتسم فاؤم لالقلا
 انك رمل ينساب نيقن هلا نع ميسفلا روس ثحابملا

 نم ماركت اجماع ال 1 كا
 ا فات نبع تانك اذه تاحفص نم

 نكع امم هبشأ امو ةيخرات ةذبن وأ ةيقالخأ ةرّمف وأ ةيسايس



 ا ٠ ١ 8 فالطال

 مفادب لوم ريغ امذ اقداص هربتمن نأ ميطتسأ هك ةقداعو

 اللا ادام ىو تك مذ وللا ىلا ةقادصلا

 "1 يس نعم اساللاب كرام لكورو رمل نم خان
 | ما 0 رتلا نع

 ةلج و نيشيام لك نعام دعبلا سفنلا ءاباو سارملا ةدش ىنعمو

 وهام لع لوصحلل ةيلاعلا بصانملا ىوذ ىلا فازتلا كلذ

 ااسماو ةرادج|رلغشينأعيطتسي ناك ىت رار سارع

 ه2 0 اب ناشإف دارطتم الا اذه: لاء اد ىدللاو

 ةأرملا كار يسفت ىلع مالكا ءاتاان تضوع كاتس هدف

 ةرضح ىف « لماك فطصم» هل روفغملا اهب ربظ ىتلا ةميظعلا

 اظءلا ىوبدحلا باتل

 راع لا بحط تاغ ني نا لوق:نآ اندرأ دف

 00 11 كك كيال رولا نيرطت مما عبطن ام ةيلاعلا

 لومي نم نامزلا اذه ىف نييرغلا ةفسالف ىف ماق دقو

 فصنلا فصنوه.و أ نعةنافصوهلكش فصن ثرب ناسنالا نا

 ىدج نع نمثلا نمتو هيدج ىوبأ نع عنرلا ميرو هبدج نع



 كل ١٠١ تح

 . وأ رمسلا ساج لا دقع اذا. هنأ ثيحب ةروتتلا ةقبطلا ةصالخ

 نوعسسي روضملا رئاسو ملكتي أمنأش في ءاوالا نا

 كلذ .نونقوم هيلا بهذي ام قدصن مو ىأرلاب ريشيو
 ةتارتاقدصو: ةوراننحو يالا دادج سا

 رلكتلاو ردصتلا هل جيني ىذلا ناكملا ىف رابتخالا لوطو

 ندع دح اضاكاذمو نفاحلاو سا قدور لا

 وهو: بتاكلا لاقم :هيلا بهدي امع ةاودعلاو هتعاطخم لع

 انك ةيريدلم قيدترمشاب ا ىعلب يدنا دم مازحا لضافلا

 سرا اب نورين تاعضا سلا سدس 07
 ردق نم طحن ام لك نع اهم مفرتلاو سفنلا ةهازت دلاولا

 فازت هنأ هتايح مايأ لوط ىف هننع رؤي لو ةيلاعلا سوفتلا

 ًارمأ ناك سفنلا ربكف . ريطخ مام اذ نهاد وأ ريمأ ىلا

 ن الازاسنا ىف اهضعل عامجا زعبي ندا تافس لاكفا

 نامزلا كلذ ىف هدادنأ نم ناك نم اهن حت نآردنو

 قماانل امن اناذ لوقلا اذه لع نشهن نات زاخ اذاو

 ةنيتمةلص دلاولا موحرملا نيبو هنبب ناك ىذلا تتاكتلاب .ةقثلا



 نيلتلا ردقلاب ءاهغتك ألا نيب ددرت مر لاسلا ف ستاك
 موحرملا دلاولا تازيمم نمريثك لافغاو مث هيلع اوملطا ىذلا

 ءىرطي راب نبا : مهنع هامكام اوأر ىتم سانلا لوقي الث
 هل أ رو ثحبلا اذه نة نسنلا ءافعا نيبو ا ادا

 ةلض نمكلذ مم ولخم الو ه0 اييفنتا ا

 نظلا بهادمو تيداح الإ

 00 افران تل لالا ١ هده ىف انذددرت

 موحرملا نع فرعي ام ةباتكب ل الا نا

 2 ني اللاب ا ماكو 5 2000

 ةيشخموحرلا دلاولا تافص نم ءايشأ وأ ءىث 00 مايقلا

 نال و ندم ءارملا ل ف نكس

 0 انياب ةراع طم ناذل طخ اوجاو

 نع دصبأ نوكتل هانبتك مف اهجعدنو ىنما ادع ىقانرغ
 530 ا ار وعلا دلاولاب ربثلا ىلا ترق او نطلا

 رثك أ كاذ ذا مو اع اعيمج ةفراع نيب ةلزملا ة هعفر نم 5



 قل 1 رك

 يلا ماعلا اذه ىف انررطضا اذا كلذ دمن مجحعالو

 0 لع مالكلا كَيَع هلا حيملتلا انشا انكم حرصتلا

 هله ارو كك نار دسار هلا تس ملا وقم ل موحرما

 لون نايبلا ةدايزلو . تافصلاو اءاجسلا نم هب افصتم ناك ام

 لوقت امذ ةرذعلا ءارقلا حيمتسن نمو ةلكما 7

 خمرا” عضو قو انا ايطعر هال كر ىف عاذ امل

 نمارتك | ءارللا ىيعالذ ان شو ةجرلا ساس

 لزتت نآانيلا اوبلطو دلاولا موحرملا فراع ضعن انراز ةرم

 اذه ىف نيعارم مبسم م كلذ اولوتل هتعرات مو نع ل

 نع ليضفتو ا ملكت .نأ نرالاب ليحتل هاما

 200 ا نطابمبتم ةونلا تدع
 نيذلا كتلوأ نم انيلع لضفت دقو . اهنافصو اهناذب ءارطالا
 لصفاا هخضرات هملقب بتك نم ةفرعملا ق> دلاولا اوفرع

 01 جترمراتلا كلذ رشنت نالعاتدارأد
 هب قلبت امم امش لقنتملو انيس نم كانضك لاا
 انيلعإسأ مث . ىضاملا ةناعرو خمراتلا ةمذ ىف نوكي نال



 ل

 ةلماكلا اياحسلاو

 كلا كالا ىد نب هولا كلذ لتفب نكي 5
 0 محل ىف لولا د رح نق هيلع رودقلا نيملا سم الاب مظحملا

 ل ا ل م ايبص لثاملا ناك اذا امسالو داانلا كيل

 دو نامل لاقتعا فاك كارلا و: ءازرق لا اا ةيؤرب

 ا ارد ل رتقلا ل يع ىلقلا ف عرار هش

 نم 0 لماك ىناطصم ( نلتلو : اناطشل هلاب

 1 امنا وأ دباس متدلت ىذلا كلذ نكي لل لب .زارطلا اذه

 لإ ةسلارد ىلع باوملا ىطعي ناك دقق هنايب هاو هنانج

 ىمدنو. صقن الو ةدايز هوشن الو تانرسسلا الو ةنع ديح ال

 ملكت نأ هلبتأ رخال ||كيلم ما انمآكمقاولا كك 1

 طا حلل م 3 ةمظعلا ا هدهو 0 كاَبتلا اده لثع

 وهو : : دع 0 نأ ا َُف سم كلاغلا بانملا ة هعم ق

 هئشل و ماعملا ةسه نم رتل ا مساو هدا نع 5

 اانا وأن اعذا ةنايمل 1 اهارحاو 0 م هيراشا قلتو سماهلا

 كلذكا نكي! )» لماك قطصم » ا ْو



 نا ا سدنهلا دم ىدنأ ىلع موحرلا :

 نأ نيم رماب هيح سل اضل كل داس ١
 هب ابعي لف « كدبع » : لق

 كل هللا حتف - هل لاق مث

 ملظعلا زيمالل كش

 دعل طلاضلا دصقو . هيرضح نم فرصناو أيح مت

 . تادن تن 5 مو ردع ناك » : هل لاقو ةلفحلا ءامننا

 عملا حا ناكر ا تلا اذا

 لروخملو شعتلاةيلظع لع كد ! 6 شهدف ( 5

 ءاعدو ا قدا نم هسفن فانك

 نحاض وه نم ءارعلا فرم ةطيشبلا هدا ءدقل ١
 هسنج نيب تناك تلا سفنلاك لن ةمظع يد ةجرتلا

 ترج ىلا ةيداحلا هده نم لب . . عرعرتب 1 ىص كاذ داوم

 هرذص ع وامملا ناش قرت | ىصلا كلذو معلا 2ك نيس

 باتكلا اذه يلع ملطم لكك ردي مادقالاو ةيجلاو ةعاجشلا

 ديلا تافضلا عي ةيظعلا سفلا كس ع ا



 ةعركلا هديب تاقاكلا نيدحانلا ءاطغا لصف ىذا

 هناوص مفر قل ا هس تيل او ةررد نأ لف
 لجئراونيرضاملاو ويدحلا ايحو ريشابطلا ةتخممامأ ىروهجلا

 00 لل نا هسا يدلل ا رضاح نم
 .مادقالاو ةعاجشلا نم تابثلاءاش ام هال و.ماقملا ب ساني 2

 ديا ودل ودب لسفو اناستما 0

 ينا :هللاق مث . ةأفاكلا هملسو رغثلا مساب هيلا هاعدو هيلع

 ا را

 مظعملا كيلماومس عبجشتل لضفلاف اوفع : هاج

 ا تال ل
 ةاا5 ع كاذاؤاو 0 ماك قطصم جلا لاق

 هد « لماك قطصم » كومسدع : لدار ظاعلا

 تك 0 هل لاق 7

 مث يلاعلابانجلا ها 0 ةحلس ةرشعاتلثا لاق

 لا بلا دواغ

 ةكلاذلاو مسام | لاَعذ



 اانطف كلك ناك اما رئاشجلا ريغو ةاحاقم تءاحلاا ىلا
 ءارطناو دايم الا نير هاا ني فاح ع سل

 هيلع حالفلاو ةباجنلا لئاخ يجو هنس ةبادح ىف مهيب وهو

 باهعالاب هتسردمذيمالت نب صوصخ اوراصب الا ةعشأ قلم

 رايك الا
 مجرتملا لدن نأ مالا رابلا قيقشلا ةداعس دارأ دقو

 نم ريثكلاب هفرطأف رورسلاو حرفلا نم هسفنب ماقام ىلع

 «ورتابتفت الا » دصتو حابصلا حبصأ اذا ىتح ةيلاغلا ايادحلا

 هرااوخناسروف قزقؤرامو م نسحب ناك ةفاك بالطلا عم

 ىلا دعا: ىف ةنم زلط تاه مح االا كلود هقنام هنا نم

 تءاجالا نامل لع هك فولقلا يح” لام
 لاهل

 وبس لامشملالا نكس فاو ئس نيت الا 7
 ةيموكح راظن هتينو ىو لقاح كوم قءاشاب قضو دا 1

 ناحتما ىف اوذخأو اشاب راتخم ىزاغلا ةلودلا بحاص لبقأو

 وه قباسلا ودا موحرلا ناكو .”ادجاو ادخال د
 ف



 نك دا هحيلطلا نيش خف ةنسرتسلا نم ةلحرص قاتلا مطق

 لدش لَو

 ادا اةياسلا كرت ه1 تيماق قراهم راح نأ كلَذَو

 تناكمايأكاذ )نيغبانلا نيقباسلا ىلع ت . افاكملا ميزوتل 0

 . اه-وملت, ىتلا مولعلا ىف ( فراعم فراعملاو ةراظن ةراظنلا

 ناكتف ةزاظنلا ٍ 0 1

 0 ل نم ءفوك ىذا ذيملتلا مجرتمل

 | 1 تسلم زادعم نع ءىراقلا اه-أ لست الو

 اج تحقو ىلا ىرشلا كلت ءانملاو لدحلا 0 فدعا

 دقق 0 ةداعس سفن نم امسال مقو

 لكاةعم ةحفوتإو مجرتملل هعقوت ناك ىذلا حاجتنلا ادمل برط

 رهاظلا هدادعتساو رهانلا هثاكذو ةعركلا هبهاوع فراع

 0000 ع الل رح راما قطب ىلا ةاناكلا هده نأ

 اق تيرتلا كلاب نكت امردق مفرتو هفرشتو ذيمالتلا

 كل ةنلعأو ةيمحقلا دشنلا ةءانك نم فوارتلا لع

 مقولا كلذاهبسك اىذلا نكلو. ىعسأو اهنم ركل | وهام لك



 ا

 بس دسألا عراد كاسأ سدر
 سيح كب دمحم رويغلا ىنطولا ةرضحو طخملا ملعم لانعلا

 ضالخالاوةمدحلا قدصب اعينج اوفصتا دقو ريبشلا -سدنبلا

 نيلماعلا نم ريثك ىلع ريبك لضف مو قمرات هيا

 لع قبسلاا ةزيم الا ضراقلا 00

 مارك لاو كالجألا نسا قراعلا طف وك

 فهأتلاو ةقئافلا ةمه او ةعواطملا ةعزعلا هسفت نم دجوو

 الا له امنوا. ةنسردملا كال ىف. تاحوراللا كاست نا

 ةلودم قيما كوالا سركلا لاوس لئالق ميراسأ
 كدا ما ما 0

 1 نيفصلا ظشولا كلذ مارتحا كاع مرفوأو ذيمالتلا

 لعفوتقولا دعل ءىر اننا ةلاسمءانمالا كل: فت

 تافصلا نأ ف رعيل ةهادبلاب يه هيطعتام اهنم جتنتسي نأ امنابب
 نع اره 0 راودأ ىف مو لاجرلا 0 8

 . قوطلا نع اوبشي نأ لبق اهايسن "نوفرعي ىلا تافضلا
 انك ربكلاو روبظلا ىف جردتلا نأ نيلاملا نيب قرفلا اها



00 

 مث . باصللا .ظعو بطملا لوحلابغوقو هدم نك
 0001 هدلاو لع ليلا ومع ىانلا قلمي ود نإ تلاغ

 . هباصأام هللا دنع بستحتو هناصمءاضتتلا لع ربكيو ءاكبلا

 اروهشو مياسأ كلذ لع قنو كيس اربثأ نرحل هيف رثأ دقو
 بيغرتلاو ميجشنلا نم دجومث لاب هل عني الو بنج هل ًادهمال

 00 كلل ضب ةفرصو ور هباق ملام ربصل ولا
 يلام جلا

 ا 10 تمول نيج ةداعس) اناخأ لاه دقو

 000 دك ل رتب اق مالا هي قلا هرم
 املاك سرأو بلطام ىلا هباجأف ةسردملا كلن نم هيف ممن
 ١ كاذ ذأ ةريئعش داللا قرهو

 لاو دللا قمر ام ةدمالتلاونةذنالن إلا 0 رف
 0 5 هما هسو قزم لك: ادآ يل 50

 كلا لا كلو ارقك هلاثمأ نم 0 مع

 00 موسرملا دحلا ءاروام يلا حومطلا ةماد
 هال راس ودل اة مقال ةسردملا ده ناكو



 ىف جردت امناو ةمجابم ةرشابم هلالبا دعب سردلا جاهم د

 هنكلو .هسفنإةمجر واغسل لبق نم هيلع ناك امم لقا لاد ردا

 فو | دهجتو ىفوأ لابقاو ةيالص دما ةعزب ةسارد اك ١

 تادودعم ماي | مسا شارف ىف وهو هليصح هءافامع ضوعو

 هلحصن ةسردملا ىف هئاّقفر نم هناشب نيفراعلا ضعب ناك ىتح
 ترج :ىسان اع اابقاقتا ف دصتس نآوهتوق اسر

 لييقلا اذه نم هل لاعب اه ىلا ال وهو ةسردملا

 هع وم تاو قئابلا ةواكش ريف دله

 : .هنارقأ لوأ حبصأف مانلا هدادعتساتارامأ ترهظو ةيلاعلا
 دج دحأ مينم نكي لو . هنادخأ ىلع حاجنلا 2 مدقملاو

 اواك نيذلا هءاقفر هيق ببحو .هكاحل لكضصفو هماس ةزسم

 ريغ راي 0 ةسرادملا ءانع نام لع ريصلاو نانلا دقوبو

 ءالب تادلا نما كاش الو رابعا[
 م : اظتتمدعل ةجرتلا بحاصودلاولاءوحرال ةينملا تكردأو

 ةعيجفلا كلن أبن هبلا 0 اك 1 هس رد كلت ّق



 نم مد 1 نأ 1 دار طال اق و سفتلا

 : بابسالا
 اذه لع اوبس نعف ملف عوقولا بيرق فيخام ناكو ٠

 نييلاوتم نيرهش ضرصص ىح تيما نسل لصاوتلا دحلا

 ؛نم هقرعل 0 22 5 دعل هله داكف اديدش اص صح

 نادم ءاناا نك
 ريغ رظنلا اهف ديعيو هتكو هتاسارك لوانتيف ناكملا ولخو

 موحولا ديدسشت نم ناكل اج نع ايان لنك دللا يباح

 اباتك رظني الو ةسارك حفصتي. الآ ةرتفلا كان ىف هيلع دلاولا

 ا 0 ع 0 * ٠
 بييطلا جو رخهصرف رمد نيرهشلا

 - ةييوم م

 قو سيلا ءالن هيلع عملا امحنلا 8 كل لل اع ةقفش
 1 )ا 0 5 0 )ز ٠

 لصاوتملاسردلا

 مشل كلذ نم ىاعتي ل ا سلا 0

 0 لاو كا هلو سلع نموامو ل

 ناب مراتخم نم هك تلك هلا داع رع كا[دك وة

 قيفان الار ةلوهكسلاو ةنعلا ىف اونوكيل ةلوقطلا

 ه1 كاع كيد ناد هعببجم ارت نجاولا حم كاكاو



 800 ف

 هيلع البقم سردلا ىف هدوب لك افراص مجرتملا ثبلو
 هع كابانمتسم ليمتاو هلا[ هس عا

 نع وتك اب هييقوالع قام لك كاهتسا لس 01

 يق سنلا زتاكو كاز ذا هن تمض و نك
 ريغاهلح هنم فلطي ناك يتلا نسوردلا لئاسس" ىف جاتنتسالاو

 ريسافت نمهنهذ ىف مسارب ناك انه الخ ادح | كلذ قفا قاعتسم

 الوسردت تلا مولعلا ىف لوصالاو دعاوقلا لمشن ىتلا علا
 سرادلا تردبام رادتعاالا ةداع نيرامتاو ن1

 هلم ونيلح وادساو لحنا نم لولا لا
 تادبام ليىقدهملا نيد ناكولو . هميفو هئاك ذل قابلا

 نس أ ا طق مزدللا 1 2

 0 سفنلا نك كو  نضارعالااناس

 لع ءاروأم كا حومطلا ا هريعص م 00 ىلا ة 5 رئادلا

 موزللا كن ةديصم ريغ موسرألا .

 هده ىف جر رتملا ى ا ءافدتحاو له اللا كفاح دقو

 0 هتقاط قوفام مسجلا 1 ها 00



 تت > | 4

 أو قح 10 نك قام ناش دا دقو ةففاتلاىراشملا

 لعفي امو لوقي

 لاهتحا ىلع مجرتملا وتب ملو .راانلا يل ةلأملا يهنأ مث لصفللا
 لاحلا ىف ةسردملا نم جرفن هتقرف لوا ناكهنال ةناهالا هده

 قو قرا هاساودم ةلبازع ديعلا كيرف 0 تالذأ نع هدر

 اسلاجناكودلاولاموح رملادصق مث هرمي نم ةرشاعلا ىف ذتنا ناك

 موحرملاهعمو ةييلصلا لوقهرق ماما ىدنفا يىحتف ةياخزحا ىف

 0 دعوم ريغ ىف هدلاو هآر ايلف : رهاط اشاب ديشروخ

 .هشاشهلاو هثاشبلاب هيفلف ادي دجاتيش مقوتو شهد هسردملا نم

 هلرساف + : تا 1 هوأ هلأس اشابلا ىلع لسو هدب لبق انو

 لصواللوةسردملا يلا كبر اناسو هذد نم هدخاف : بذا ف ةاجلا

 ةصخلا نم غرف امر ذاتس الا رظننا م مقو مك سهاللا هيلع

 5 دصقف ال هبا 0 هاو راع حفصلا هنم ايلاط هلباقو

 خيراتلا ملعب ا .للا محلا نم لاح هيلع سوشلا



 زعراتلا نم سرديسام ا ذآمجرتلا 0

 دالبو اندالب 2 ا سردنس لهو»: 37 ا رب 15

 هرطاخ ن كا 0 هلام: «زصم -انددعاو اكل
| 

 يلو "للا 00 : اك وكس ردلا لكدصق دصق يللاتلا مويلا قو

 دا دبدلا لضاعلا "لاذ ذا ايف هفاتساو ةمرلا ةقلا 1
 | ا

 ع ل

 هردتبأف ( ةيريم الا سرادملاب نآآلا ةيبرعلا سردم ) ىنسحلا
 نم فيعمل 5 ذاتسالا ةرضحاب. خرانلا و اذامل : هلوشن

 نوتدتمَن ”الاون | هياجاف 2.2 هورتغ نمدافتس الامداد

 حجار 0 دا يلا جاتحزمراتلاو . مجلعت نس لكلو

ف نادسمَو ئاتنلاو تنادي ال ههءاشتم مئاقو 4ع 00
 حييس

 د عض 11 0
 و 2 دب رهججل هسردم ق هللا ا هيوملتسو 5 ةدعروصل

3 
 . . مح | 2 2 5 2 .2 0 ١

 فدي 1 لدبي 2 هى ناب ريعمس در 7-0 أده مجرتملا

 0 اد. ءىدابم يق قتل سس 0000 نع هلو در رو كيم داتلا 1 |

 4سردملا 5520 ل 0 الإ 8 رضحأب نيط : هل لادم 02

 دقو أبفء ىنثلك مهفت انلومع 08 ووصم اك اهرتك ل

 نم اهنفام مف 0 ىدلاو لعاهاقلا [ةريشك اص ا



 نم ىرام_ ل اع اسم اساددحا هبنردح ف و ادسلت 5100
1 1 

 ىلاتلا مويلا ىف ةسردملا دصق ثردحلا اذه 0

 0-1 دممالتلا دكه تس ل .ْفانلا ءامأ ةل قمحو
 2 كا ا ل

 ِِء 78
 2 2 - ١ [١ آآ

 ه4هسردم داو - زدلا كلن نم هح نخاف مروح نا عا

 فاقوالان زاو و دل ةعب ات و لا كر ا َّى رز مك كلا

 عت ءدنج نا هل لام 2: انيلع بصق ىلا زيشلا هده لكم

 أبسمو مهفم ادقالا و 3 هه !| 2 5 ل 0 الا 0 رد عمم
 0م 0 3

 - 7 .تابرظن د: اذالع نعل كلذزَد أ ع .ةعوقو 1 0 وهام

 0 00 رد ى ان ا: كلعن وملس 0 سرادملا َّى سرد

 اقع 7 فرعتاممو . اهف لادجال هتناث قل > يه يتلا 3 تب 9 0 و |

 وعلا د نش دو هريبشلل هي س وعم كفوا 1 احنا ءاقم:لذ 00

 1 الاول كل ا 1 دي ل

 ىصخ الام ر ىلا "| يل رظلا ىلع - دعلا رصتنيو هدالب كو مف

 اا ل ب تا
2 



 اطار

 هوبألف ا انايندرركت لذلا لمحت, ىذلا دلولا 0

 امفرظنيل وه امهفرعي نأ دا دآم. ل 1

 هيدا كلب كرت ىف دنع ني نعال دمع

 : ةيلاتلا ةءاكلا هل 4

 امان نابل نعرض لان ا

 قيوم دف هنفا الدي كيج ات يطا لا

 هأضرت نإ كنأ كش الو ىسفنل هاضرأال ملاذ اذهو.نيتعاس
 مفاد

 أ : دلاولا هل لاف

 كلو حصنلااذه لقعأينا معن ')هنأج 8 هيضر الام عميس

 هد امف لخد ني كل لقأ

 ةتاتعول تكلا دجال اراذتعا ني تمول تون

 نا مت. امي ةيسالثلا رتل ني ذه فوصل ١
 اهو. دحاو نذ هند هتعامىلع نينامع يقاع دق ذاتسالا اذه

 فد نيوحرفب نيل تاقعو عينش وهو بسلا بافع

 نأ ادب أعيطتس م ” هنا الا ىرأ ال يتاف كلذلو

 يع لا .'قتسولو ومالا ناكاييم ةناهالا هده



 هشبق اا م 0 ربرض زوجع ا دعقفم زجاع لع

 قا امن 00 مرا حرشتاو هنرسأ

 هب ا لعفو ليم لمح هلهاك نع

 اسر أمت ربوة الم ملخم 4 ةيساردملا نم داع اذا ناكو.

 هيلع صعيل هدلاو راوجب نصلح كلذ نع عرف اذان اة

 نا دات اداع نمدهاتن ناك امدهلا 35 و همو ىف دهأشام

 موضعا ادت انمار ةللطلا مدا قل هلا
 >> الانا قس ايو اهسانإام ةمق لكلا لع يدم ان

 هعطختلا وأ نوما نم لثمألاو

 د هلي لعل داع رعد 0 ودل ىلا هاج

 ةرهاظد دشلو ١ 7 : قرا ةسردم هلخددو ةسردمللا نم

 هدلاو تعارف. للطيام ديفنت ىلع رارصالاو دحلا امس هيلع

 لحد 20 دلولا نا“ نر ا 0

 0 حجن. ال اهادحا ىف 0 موق منا سرادم

 موحراادكيلاذهلو. مابا ابل 0

 0 لاق يح هنم ةظفل ا نم غرفب دلاولا



 - كلا دناع تريط تاكا هده ءانلا نك يهمنا ف

 ةعامج دلاولا موحرملا مم ناكو . لاكو بدأ | ككل انس

 ةدهازملا كالو يلاعلا م 0 هذه وار 0 مدد

 لارا دارو اراك الس ا "50

 دعي نأ كحاو عدلا لفطلا ةياجمافبلا ام و ا

 ءاريظمم هيلا رظنف اهف تاثلا ةجرد فرعيل هس قامتأ نا

 اذامو مزاع تنأ مالعو : هل لاقو نيقئافلا مامهالاو ةنانعلا

 : هاما روق نك باج هاف ةةسردلا نطألا عنصت
 ا يناخن ا ا م

 تلق اواو قوذلا لان د , كلذ ناكى تم م نع 0

 ا ال انا اهنيو ىبب امف 2

 . وقلا َّى ىحك نأ 2 و . هتملاخ ىنكمال دل كاسإ

 د ل قدرها ةريحلا ناب فقوم َّى ةميقب ا هوأ قفشاذ

 1 الو 1 ع مهعم 00 لاف نويعلا

 ان قدضت دلحو :اهذنخا لع[ هاك نال



 لع ءاب آلا ىنجام اريثكو .. ةقئافلا ةرهشلاو شهدملا ءاك ذلاو

 ريحا تاكو مههأوم هظحالم نع رظنلا صعل ءانب الا

 مايعلا اوداحأو 00 كعل ليف قى م [اوحسف 0 ميش

 اهل 1 اعلا زونك لسضمت ىلا ٌروتكلا هده ةسارحا لع

 ءايكذالاو نيفبانلا ريس نم ظفح امم اينغ ضمراتلا ناكل
 ظ نيريدقلا

 ةعساتلا ف وهو جرتملا قاابلا انززما اة از

 ف ةسردملا نم كنا الا دعل 0 هن لل ءاح هرم نم

 .انايلغ يلغي هنانجو ابا رطضا برطضت هسفن ناب رعشت ةروص

 انيل مزح ىف اقيفش هللا همحر ناكو هب امع دلاولا هلاس لساملو

 . هعضوم قفيسلاعضووهعضوم قىدنلا عضو ديجل ةوق ىف

 "كلل اجد هردص ىف هناا تلاح مجرتلا بط

 - تاربنلا هل 5 يح لع مس

 تيدا يدلل هيل ارش لاا ميس ل

 , ثلا الداوفتلا هده نم ًاعشدخلا نأ | د انأو اي

 )» 1 نم مق خل 3 يرسل



 امور ,ىتلا ةياكملا هذه مجرتلا هب'فصنا ىذلا ناعلا

 انتل تاكل اذه ىف هدر رسام لك ىف انشا
 ةيانع هيجوتوهو عقاولا ةياكح ريغ را نيم اهدى

 تراالات الا رهاظم معا الا لع ودم ام ةطمتدا للا عاب ١

 ردصيإم ةبقا مو تافنصلا نم مهسوفنب موقيام ىلع لدت ىلا

 ةلابلق تناك اميه لامض الاو .لاوق الا نم ميتلوتط يف ع

 تفتك نأ عيطتسي ةرصابلا ةريصبلا اذ دلاولا ناف . ةليثض

 تح اهملع رهظي وأ هسفن هيلا هحتت ام ىلع فتي هنبا ندعم

 لا را فايس نم هل دل الو سلا نم هيف ريسلا

 3 هدبلو راع نم هب رعام كم هع نحو ناكل

 غوبتلاو يعيبطلاءاكذلاو ىرطفلا دادعتسالا تارامأن م ةرامآ

 0 امذ رظني نأ هيلع نيفتلا نم ناك هفرد تناذك ا

 كيلا قو ةيطلا اه رويخا ف دهاوا نه ل

 نم نيريتكا نافا ةكحو هوز اهزانءاكذاو اهراثا ١
 امتروقتب نعول بهاوم مهتاوفط ءاضقنا عم قت لافط الا

 تيجعلا غوبتلا وأن م نوثم ليج لكى ناكل اهراهظاو



 أ ع لك عي نادل

 20 5 نعرلا دلو 107
 اسرع" تناثلا 0 اا نمارس لك سلوا نيس دولا

 هلك او ادد اعلم مل ااذهب ةجرتلا لساض ى ت

 ةرك اذملاو ةشقانلا نمدو أه هدبعت ناك امديف ةدشلاو ةوَقلا

 علا اذه ىف هغوب ىلع ناعأ امم ناكو راهن لكر خا ىف
 ةرثكو معا نادك قكلاوا ميلعتلاب نوريبحل م

 لك 0 نو هفيسو 3 لمعلا ناي ناكل

 ا ةمانر ا تحل كا وأ تفحم ناك هلأ رللا اذه مجرتلل

 مرا ناك ال نا ا منتم ا اع ةءاتكلا نع دلاولا
 0 كا ب ف ناعق لإ بجاو يللا دايقن الا

 ا كر مالا نسا قاس ا انف اولا

 تاعاسلائغتي لالا ىفهيبأ نم هلت إو صوصخم سبلم نول

 دمع هلل ترش الو لك داو ايصاع كارطلا

 للا دكار دات

 معشلا ىلع ابعوضومو ابلكشب لدب ىتلا رداونلا نمو



 ةسردلا قيملعتلا رودمياسلا ماعلا لولح لحو

 لول سابع موحرلا ةدلاو ةسردم ىلا ولا هلو

 اينمم جرت نع ةريبشلا تبضلا ةرئاطلا ةريبكلا ةسردلا فو

 مالا ىبم | دذابلا ف نوني نرذلا 0 ءارك ند

 اعيش ةيطولا ةمدخسا ف نرلا ارت ا

 ثنو دارانإا ساعد ا موحرأا ةدناو ةروربملا ةموحرملا

 نيسلت قاؤ"الا ف ةمئاذ ةريش تلاف ( فرق هشام

 غب ذأ ابظح نم ناك كلذلو < !اعلاعئدالل

 نطولا تحن | يقو سارا حرا | لهأ نم نوريثك اهف
 كلذكو ةفاك ةبرصملا سرا دا ةعبلط ىف هميم ةمج دئاوف

 تدث, قدصلا ىلع موقيو صالخالا ىلع سسؤي لمح لك

 نيصاخملا لومساو هلو لاك راب و

 5 افلعتم |مهءانثأ ناك نيماك نانو ابق تنك و
5 



 1 3 اللا 0 :دناو ةيسردم ص





 الط لا, ٠ هك

 هن راسا ها لك 3 0 ىف ةاك زا

 ظفاح تاببشلا:نع عرو لجر هربك ىف هنم ناكل ًاعرش

 اذا . ةنيح ىف جاو لك .تابحتاولا نم ةبلعام ءادإ لع

 ايلا فدفع نصوصخ رارغ ا ْط ميطتنأ 5

 د نك هدب رت ىذلا صخشلا ل 0ك نيعم

 مهتعرج مت الف ةمدقلا ىف نولعمي الو نونمت. نيذلا ا

 نودحارلا مدحو مهو مبسوُؤر قوف الأ

 ةر<نمةسداسلا ف تا لا هللا همحر ظفح دقو

 نوخيش دح_سم ىف هئامفر م هدلاو هول, ىذلا رحسلا درو

 1 لف هلوب هنم هبابآو دجسلا . لإ ءاهذ: قا ىقت ناك

 بدالا ىف مارسو تانبب ءاكذلا ىف تابآ ةلحرلا هذه مطقي

 لعقلدالان هاو. نم افرط ان ركذ نحن اذا يشخنو . تاحلاص

 نم عداسلا ماعلا ىلع فرشم وهو هباعا قدصو هنانج دقو

 ١ ان1 كل اكو ا قبور هياحم هاذ زر نأ لبق هك رابملا هتايعما حس
 لاجملا اتمانمأ مسفتب

 تببلا ىف ميلعتلارود سداسلا هماع ءاضقناب ىضق >هنأ كقو



 0ع ي وابو هيلع ناسا اذكار امين ها ا ل

 ءانالا نممهم طيحام رول وح رودبام هلا | ةائس لإ

 ناكر 17 لفا 0 تادوجوما نم ساوملا تحن ميو

 توصب 1 نارقلا نم رسيتيام ًارقيل رجفلا ف ضمني
 موحرما دلاولا فاخ ىلصي نأ دع ىروهج

 اماف.ةودملا ىنعم فرعا. م نمل نيبتي ةطقنلا هده نمو

 ريان اهل نا لب ةئيس ناو ةنسح نا ةيبرتلا ىف ءىش لك
 نابشلا نم اريخق دسجتو ريكا هنود لمطلا سن

 مو ارا ةمرتلا كلل اوقلت دق نيبذهاا نيحلاصلا

 دج ع ةيعاسس نوك نأ نس برت ايس درس
 : ءالعلا يف وع

 بول ريغ نسح ةوادبلا ينو . ةبررطتب بولجم ةوادبلا نسح

 دي رلع هل نكي ل اذا ةسودلل ىفذاتسالا ست ادعو
 نوكشسي نيذلا ليف . هتنب يف م نمي ةودقلا نم نوع لئطلا

 عرعرت ولف . مييلع مهتانج اوفرعي نأ ءانبالا ريس جاجوعا
 ادم اهناقوأ قف ةالصلا اممم هانا ىرب وهو ربكو ىدلا



 ا

00 
 ميركلا نارقلا هظفحتو ةباتكلاو

 لمح ىلا ةهجتم تناكدلاولا موحر لا هين لال كادر

 ا نيدلاو لمعلا ب 1 كو عر م مجرتلا

 ناك نككلو» ل - امهف مسوتل 5 3

 ال لك ناكل د دقو. انزنا ةدا راج رتع ةدارإ اف

 هكر هتعارق ناعكاو فردشلا نارقلا ديو ىف هعم دين
 جرتملا نم ظحلب هيعفلا 11 ) ىلع هب رود ل

 ةءارملا ءىدابم هملعيل دسلادمحأ خيشل اموح

1 
 أردان ءاك ذو هبوق ةدار و ًريبك ٍلعلا ىف مسوتلا ىل ا دام

 0 كل ىدالملا 0

 اك ناعن ل كلدلو نا موي تاذ. ىتم ممسم لع

 نيمو, ىق هفصن هريغ ظفحت نأ لقيام موي ىف ظفح هنآل

 الن آلا لآ يناو هيركاذ ةوقو هناببل ةقالط نع الخف

 ار 11 ركاب القهتع قدا هزم نملك ا ل

 هفرعأ ال نم سانلا يف نوكيي

 نم اذاع اذ قيسحو ناماس نآزييكتلا هاوخلأ ناكو



 نييداعلا تضصصلو عاملا نم ا اصخم اعرمم

 نم تناك ايم اهلع نك ان انآ ىلا ةدئانل لا 101

 اا 8 دعا ا اهيحاو ملا لع 0 دقو ساحتلا

 من الا نا دع لازال سوم وو كنس ناوشلا

 ةيحانلا لعج ىف ماعطلا لوانتت انسلج اذا دهتجت انم لكن اكتف

 موحرملا ظحاف كلذانم رركتو.همامأ ةلمجا كانت الع ةشوقتنمل

 لك الإ ةعاس مجرتملا سلم نوكي نأب يف. ىمالا دلاولا

 هنارلاب ع ىث 0 ككل ىلا ةلقعا كلت ماما ن 16 ثيحن

 ارتحالا الا انم دجم لو 0 انملانرابف ايتس

 يلا. امظع ناك مدقتام ىلع انبي لدابتملا يملا نال. ناعذالاو

 حزما ن نم ظ ال عزانتلا كلذ ناك امواراث 27 هحرد

 0 4 ماش ةئيه ىف محلا ا لثم ل ول اعرو. 8

 موكحملا لع 4ايعص هعارو 0 د وكتلا ثسح ن

 0 |" رذيت نم زازعمشالا ن ماعم

0 

 ا ا زتءاكذلا مالعوةباجنلا تاراما تل

 أبمدف هدلاو هل نيدق امو امو 4م كد نك مجرتملا ف



-- 1 

 ةلمالا تضقناو. و قد 0 و

 تجعل ع فاس امف هنم 0 أف ةدافتل الا نم انطسقو

 اذا نيميلا نم دير بام لين ىلع هلادتحا نسحو ججرتملا ءاك 7

 كال ريغ سفنب ماق دق بلطلا كلذ ناك ولو .لامشلا نم هايعا

 ل نم تغلباع تعنقو حا الا نع ا سنا

 لثم ف وابعص ناك امهم ءىث لك ناللذ» ةدارالا ةوقو تابثلا

 نوال ىيفاتلا ىيسفمانلا نيحارلتعا نوفصلا نااع

 لوح ماعطلا كذا ءانثأ انعمجت دلاولا ءوحرأ 217

 اتملعلدحاو طاس ىلع ةالصلل انعمجل ناك 6 و هلا

 ءاب الا نم ريثكو . ةيرظنال ةيلمع ةفصب قافتالاو داحنالا
 احور اونوكيو اضعل مهصعل اوبحل نأب ينحل لوحصتا

 دحاولا لعفلا يكد 0 ةدع لع ةعزاولم ةدحاو

 عا لا ا

 هلا 11 داع امللاو قالتتألا لع هنت مرد

 انكمتم نوكيوزتسيهناذ يعيبطلا ةوخالا سحب ءافتك الا نود

 كك ةييكلا براد دا هدف لثم هللا كما اذا ٠ نكمل



 كل /و دكا

 مجرتما د و انتداع ع هلوح انسلخ (دلا ولا ساجم

 0 ع انفارطا نود هيعت لوح ال نا هابا فطعتس

 نم هنا نبك ناك اع ردعا» فلفل هيام يذلا 07
 نال 0 ةلمللا كالت ةح ا

 00 نيلتسإ دحلا كالو ةدار الا يرون حاملا ل

 م وبلا يع ةونبلا ةلادب ةراتاو ل انتا مانت قرا ا

 راحل كولا دامأف ..نحلا ياله انو سس لادا

 0 رادخالا بل نمرتك اكوبتلا ندد
 10 3 رد كروفلا دلاولا يلع دو نااحتسا هس

 قمل نأقثاللا مانا دفاكو راسا

 ةحاراا امل ةلدللا كلت ق سردلا 0 نس

 راد هانعمام لقي هي أنمبر قاف كالذ مجرتملا انمئارو

 0 انيفاخش ماس نأ عش ة
 ,هل لداح الاو هب فنشلا 0 طب 2 رات انعام يلع

 نسق هي ءىدتيو هصق ا كار 1



 تاك 1 ل

 هعمس دق ناكام ةداعا نم غرفاملو . افلا ناك مانع

 قئافلا هثاك ذب نيبجعم ةبينه 0 هاد( رطل تملا

 لاقو هيدي طسو ءامللا ىلا ه 00 دلاولا انيأرف

 دلا عيمس كنا : هلوق الا هنم عمسن مل ًامالك
 ا هاد رسل 0 هريس

 "2 د هيفا قدح تنك ايا زهاظلاو انو

 عامجالادعومءاج اذا دلاولا يلع ملي اذامل ىردن نكن و

 ل وك ف دياب ده نك ماذا كدا ف «نضقلا )ف
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 هدنع ب رطلا عيدب قادملا ولح هدج ناك وه اما عرف

 هيف زعارات اك دمف نسف ةمانح هفءاظقاوم

 ءايعالا هذخأ دقو ًاموي لزنملا يلا موحررملا دلاولا ءا
 حارتسا نأ د ءاكملا لوانتت اكو الو

 نم هسفن دلاولا سرب نا ! انيحاان انكو مجرتملا | انعمج قطا

 ءاملا ناك انلرهظام لع رك را 0 َّى بعل 4 02- نيك

 ل ؤملاق 8 00 فصنلا نم عش همشج ْضصعلا هده

 سوفنلا هيلع لبقتو عامسالا هلق



 انلع قرش انكك امأ نم تالق لعأ نوم ىف سا دارا
 كا نعل مك نع مرتبو هلوح نوقتلم نحنو هرظنب أعيمج

 ريثكة والت اهعفشي وهن رصاعم ءالضف ضع نع اهاقلت ةيسامح

 م اعدق ب هقلاو ر لا نام لاطبالا ريس ثري

 انيولق ىلع اهسارو تاظعو اربغ ةصق لك نمانل انما

 (فاعلا | نيش 0 كلتلو مادقالاو ةعاحشلا تار عيقو لكم

 ا 0

 مهن فغشلا نم مجرتمللذاك كي نر عيطتسا الو

 تارابعلا تناكو اهاك ةساوجابرلغ لبش ناك دقف ريسلا كلت

 أ كلذ لع قئالدلا نسرك داو. نش نم
 ا( ده و تايطولا لاه تح هريس سابع رس ا

 ل اع رك ذ م ةصقلا ىف ةمبم ةطقن ركذ نع ياكل
 كا را كا 0 ١ 1و اعضوم تافو تعا

 ججرتملا اذن تح رضنلا لكلا وه اتش هانيبسام

 ابعضوم ىف ةكفقنلا كلت 0 دقو . فر افرح عمسأم كر

 انهاو ةيرسأ تقر انهو .نطملا كلذ ةريس 00



 اوناكف.ءانبالا كثلوأ نم ةعبسن مامأ امقاو ةيسم ( مجرتملا

 هنادهج . ريثلا لالحلا مهمامأ ناكو ءازوللا تك اوكك

 هلع ةرهاظ هس يبنيو ا 5 . اظنم افض ميفقو دقو

 در وكس / كالس ىف م ظنا اذا ها كن رك دحلا أمس

 د نم يلا هلا اذام ل ءأ نك .[1و ايم ارهام كارم
 : ةرص فل 00 ةلزنمم لضفت ىتلا ةلزملا

 ااا نا يل رو ةلماجلا زواج نإ كشوا الو

 اخ دولا ناد عقل ءىث 0 زاك ةكرامملا

 ىف هلو . ءاكدلا نم هنس ىنعِْص زواح نم هلمحتب ل ردع

 ل 6 اهردحاو رك كلاب اهتحلأ سارا ءاماللا كلت

 داو يدين ءاقنسا اهاور ىلا

 نم ضرغلك ىف دلاولا ثيداحأ عامسا يلا ليع ناكو
 10 1 لاو كدب انيجانك اناث داق ضاطلا

 « رصقلا » مسا اننيب امذ املع قلطي ناك ةعاق ىف عمتج دم موا

 نم 'نظاتلا فرش انلزيم نم ىولعلا رودلا ق.ةعاق ئهو

 ا” كلا نسح ناطاسلا دشن هذا لع اهينقانم



 2ك

 ةطاخا كلت

 كارو ينك بلا نإ سا يطاو ك

 م فعض يلا سللاووهللا نع فارضنالا كلذمجرم

 ماجا تاك ةداع فعللا ىلا نوليع دال 0 هن وق

 نم ريك | هلو قاخ موحرملا نكلو مبسوؤر نم ر 1

 مد اخوعم هاو نيف حلالا ترددت نإ مر ناقة

 نا و عمسي ل كلدلو هاد مر ىفشي وأ

 دل لكى رانصلل ةداغ يرحب ام راوملا لهأ ءانبأ تاوصأ

 ناسا

 الا فرع نم ةسماخلاو ةيناثلا نب امف تقولا 50

 ىتلاع د املا تنل عوبنلا ءيدأب 1 ول اهتديف ذو اًيحاإل

 ع قوق تذاع ع ما ار امرا ا لوا" ف تاك

 ءهةديالاو ءابرقالا ءانا ني ايمو ا

 هلممعي !اشع 0007 0 ابوبح مرور انكوان وروزاواكنيذلا

 ّ هل )هن دهش : لاق عدلا هاقدرصا ناك ثن "لح ىنثدح



 كا

 يتلا اريخأو اهيلع ثعابلا نوكي نأ ىسعامف دلاولا موحرملا

 لاؤسلا نأ دقتعا . مييحصلا هنآ ىللت دعب ققحتام هعور ىف

 تادوجوملا قئاقح نعتايلك-اا مهف ىفةيقيَقح ةبغر نعرداص

 هلعش ىنلا لسا ف

 عمسام 0 001 نم عمس نا دعل لاقذ | هع ولو

 راو أمم هلع دراوو

 00 1 0 هل 0 اذ ع نار

 هنم اهعمس نم هنع اهظفح لا ةا تس همسج نم

 اذه تح جردنت ىلا ينامالا كلت قيقحت لبقتسملل كرت مث

 اليك 90 هللا ناكو رنا

 ا او ويبسلا لاح ةؤلع ناوكم قلا لا كتف

 شالت ىف كلك ريل ع )» 0 0( ناكل افط ال

 هقارطلا كا 0 اع ةكعق ءانبالا ايفداتعا نيل 7

 اج اقلعت كيحاضالاب .اوقاعتو سيعالالا يلا مهاهذا



 ةلوو نيعم تقو ىف ههظنم ةقيرطلو صوصخم لكش لع

 وهو دن اع التام كبار وأ اهنع داحال ة ةهح رطش هجولا

 لع فوقولا ىف هتيغر ديفي اع حابصلا ىف 5 هب نم جراخ

 0 كتاب لفطلا هفرعي دودحم داعيم ىف 3
 059 كال

 ةياحب 5 ل0 نفط كم

 ل

 هوان كلو ىف 1 نورس لاقط ا نس

 نم ررظم ادعو ءةوشلا بلس لع فوفو هلل كان نم مهنم

 ىف عمن ايطاو كاك 5 د كنا: هنطفلا رهاظم

 اديطأ ف م فرعل الق 06 تا ىعسرلا هل ةرئاد

 الا اند نيدجوملا نيناحلا وأ نينالا دوجول ةبجوملا

 قتستلا روددنم هش ال افظوم ناؤطلا "ادله ىو
 ىلا عبطلاب نءانتلا اده مج صو . ةئيعلا يناحلا ع عع -

 . جتتسيو دهاشي يناثلاو ثحبي الو ئرب لوألاف ةنطقلا
 كللذ قع لسا

 نهذل الغاش « لماك قطصم (2 ةاكسأ شا تر



 0 هل رطخ للا راتتما ججرتلا ىفنال اذه 00

 را كاسل هني ىف اوناك نم هريغا لع ةهجولا هده

 ل ع معن ةروصب هضارغأ ءاذآق نفطلا فامعاناذا وق

 لفطلا اهفرعي.. ىلا ةلالدلا ققيرط قدح راعش كا ماع

 امبم مالكلاو تفعض امبم ةراشالا ةقيرط اهو ام ةفرعم

 ديدج ليلد هريك نو 0 نود ذهل لعاد تيضو ا

 را كا ىف ديلا لدتا ىلا قرارا ءادن نو كتسافلا
 ءىثلا رهاظم نأ مدقت دقو . ناوت الو خارت الب هل ضرعي

 ةجزعلا ةوق رهاظم 0 ررظم لوأو 4يسح ةداعلا 0 نو

 مابفا يفهداهتجا قالخالا ثحابلا لفطلا يف هيلتجم نأ نك
 نايم ها ردق لع هرئغ لعفي ام حضوأ ءوشلا درب أم

 ٠ رو 0 ىضق نأ دعب مجرتملا ناكو 21 0

 لاوسلا لمطلا لاب لع رطخم ناد م وس

 عود صرف را نم هب طيح امف هلع

 ةالصلا نم غارفلا دعبذابأ لاسي الفط تير اذاف . نوؤشلا

 دوععلاو مايقلا ببس ىلع فوقولا ىف هتبغر ديفي اعداثم



 ء مسجلا كعشلا كاد ذاو

 ةفأسم تربح رقما اذاف مدعتلا ىف كالت دخلو فاختلا ىف كلا

 دو سفتلا لاما ةياشن نع

 نم ةيدنلا ىوقلاو ةلئملا ىوقلا ني ناسا دتشاو ل

 ف طقس نإ ناسلالا لع تخت هذه سقو كاتارق

 نار الا ل دعا 00 ىا رص نادم نا

 لع تددو ىرطفلا ءاث " ذلا لئاخم هيلع تربظ دقو

 سوفتلا عم قاخي يذلا يعيبطلا دادمتسلالا تارامإ 2

 موحر + لع م انا 2 انهو .ىلاعت هتانعبةتومرأل

 ثيح ةجرتلا سحاص لزم فيك فرع ىذلا زيزعلا دلاولا

 ةردقلاهمق نم هيلع د سوام 1 هو هر 00

 ةعاضرلا ماي ا ادهملا رك وهون لفك ىطصم »نا

 ةلرلا هكذف نورك ىذلا كفرا ف ليلقي ملف نادم

 ديلا ةكرح نم ميزع ىدؤت هترابعو ةيئانث مالم

 0 ا نهج لحب ام نايل 2

 رت نار وكع ام لع ايبحو ند تاملكب يناعملا نم هنهذ

 حايصلاو ةبلجلا ىلع دامعاريغلحاصفالا ىلع لفطلا رادتقا هيلا



 '00011 ور ليل حاد دا لع ناهزبو هف هامل

 مع دييعبلا كَ ,رظب نكل و لافطال نم نيم ّق فيصوألا

 لد هي دلا اق قرم ىلا "30 ةلوفطلا دعب امف
 رسل هنأ طيف يله قد امل نكي نا 5للل هذه

 009 د كرما ةلوبطلا ف. 5 8 00 لفط لكاوأ

 ءاَنأ ميتلوفط ىف هكرملا فافخ نم 1 لك ىانل نكن

 الوم و + تانالا دل ترو ىف عربا نويت

 قت هدلاو ناك راذنالا نم ءىث فاضوالا نم مدقت ام مم

 . ةسارفلا قدصو رظنلا دادسنم هنلاهمحر هل ب

 00 دادف ١ تايصلا ندا لع 0 لوم نأ كلو

 ءانب ىلع 0 0 لمش يذلا ءو نا و كشو رده

 كانتاهنم ةثعبنلا سفنلا ةوقو هتوق نيب ؤفاكتلا نادقنل ملا

 0 فاو ع الات تدمي لام الا

 *ىجم ىلا ةدارا كتل اعبت ائيشف اعيش صقنت مسجلا يوق
 : 1 ذأ ىنتملا رد هللو الملعف البلك

 ماسجالا اهدارم ينتبعت اراك سوفنلا تناك اذاو



 "م 0

 احرك لد

 لك اش يش 6 كلا أ هدال. لع مال أدعو

 ادق ناك ف كارلا تناك ىلا هوز لا 3

 مركلاةدلوم لك ى ل 0 كا نكملا كلل

 زاح اذا: 5-5 رصم لاَ 0 3 تداع م ١ الاله رفع قرا
 ى

 ناكف ةيدلاو ةموح رملا ةتمطف نيماع ا ةاح ص نم

 : هماطف دعل

 . ةفنخ نمال طاشنلا مج مكس نما لك 0

 لا ردكم قال ىلا

 5 ,دحو اعدق ل ااهجنولا ءانطع سا اوت قلل ررظياو

 هيو رع ا

 نسلا هدهزواجت دعب ماعلا مهغون شه ١ نم لئالق

 رهوج ءاننص هنع مزل, ماعطلا نم 5 5 0 كلذو

 رهاظم نم رهظم ديلولا ىف طاشنلا جو هواقنو سفنلا

 نارك ةداعلا ف ءاىكلا رهاظمو هحور نمثمبنت ىتلا ةوقلا

 قرع .خوسر ىلع ليلد:ديلولا نم ةكرملا ةرثكو . هبسي



 هدلاو نص ديز دمت. قرشملا هنيبج كلولبمم م ملعتمعلط تلا

 اباتكن ا ند راع فاو فرلاتلا مويلا ىف

 ف 1 لابس الا هسرادتتو يدب الا :هلوادحل ايعرات

 ا ها مال ةلاسملا 0 اريك راشبلا كلب

 00 قر لا كلت ريع كدا نااذأ ئاللا نم سف

 بات لك نم اعقو نيذإلا ريذلاب لؤافتلاو نميتلل اًيدصتو

 2 لج انمدب امد اجزتمم نيبارش هيف ىرحت

 . ناكو بواقلا هل تحتقتاو نويعلا هياع تربس دقو ظ

 ةقادص وأ ةبارق ةلص مهنييو انني نممو تيبلا ىف نمم لك
 حايترالا راعشتساو روبملاو لذملا نم هسفت كلعال ةنيكم

 نانا ىق ( لماك ىنطصم زب لع هان ع تعفو 3 ل

 دو ولا ىف ءدع لقت لحال ايهال ايهاس 0 ايا

 ا اس ا 1 اردو هلا رمال نكو

 1 أم كاوعملا هيحو 0 هديل

 ال ور راما ىلا ةنظنلا كانك نم هيلق قاتلا
 لالملا ديلوةرس الا هذمل نوصينأ ىلاعت هيلا لهتيف جازتما



 ةيناثلا ةعاسلا ىف « لماك ىئطصم » روربملا دالبم نك

 ةلرجها 1 ا بجر ةرغ لحن ل موب نيس نو رد

 ةيبلصلا عراشلةأضيملا برد ةراحم ) موحرملا هدلاو لزتم ىف

 انميت« ىناعصم » دايس نيو ( ةريبشلا ةرهاقلا عراوش دا

 : نئاتلا لوفد سرد

 ديصرو ناظم سامو عار 0( عصر ل
 مسالا نيب نابحألا ضم فقدت ك1 ا

 ققحن امل « الماك »هيلو . اهثارص ىف رون ثبانعالو ىمسملاو

 بقللا وهو لعب هيفل دق ناك نا دعل م نو د ا

 ةيبكملا ةداعلا: يح ءدالؤا لكل كاولا هع نك
 تالا ةاصتم سل ل

 مون قى. تن يسلا همدقع 0 تاي ا دفو
 ريخلا رئاش نم تارا دما هع ا ا



 6 ديقفلا داليم لزنم ةبجاو نم ءزج
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 نأ د ةيباصلا طخ نا ةيمسلا ناكو ةاعاع 5-2 0 الكو

 6( ياسلا

 ةيناثلا ىدامج مع ءاثالثل امو ةحيبص ىف موحر لا قو

 قوهو ةيبلق ك1 1 اع كذ عدلا كربلا" مكن هيه

 هش تراي 0 ف نذدق هرم نم نئسسلاو هذ اغلا

 5 راملاو ةودللا نم تكلا موحرأا كرت دقو

 ءانب هدلعلا نم ان سها لوف راغص نحو نقار رهاو ولا

 كب ناسح نا قيفشلا ان دلاو لب زانلا انو هيد لك

 م ننجح مل هادمس هده طيح انه اهانلجا ةزجوم اندلاو
 | اسم أ

 5: غل تا

 دم هويته بس سل



 « اديشن كلتارا لاقو ىف ةرظن يبجو ىف رظنف قيقش

 لاو ؛ يزولا ةداعساب هف را را راظ اف هلا باقل من تنل

 هير ”لع م ناك دك وهو ال ا هفرعأ مل

 بع هتلأسف. ادبع مدقأو انس 0 نو

 ف هتدلاو ديحو ةبهج نم ناكنا هانممام لاتف قرلا ىف

 نمو ةيرصم ةيلاسرا لوأ عم ايوروأ ىلا رفاس نأ ضرب
 الو قياما فرس ال نينا ىلا لمار نس ل

 1 0 و 0 م دقو قافنلا

 ةيموموأ تناك ةيصوصخ هلامعأ ىف اقيقدموحرملا ناكو

 هيافو دعن كرت دقو ها يش لك نود نك 0

 نيبو: ةسكع ةنامز ةحتت نيس واسع هنرووب دن

 ماطيضلا هذال مترات فرعي نم رمعم ىف ل ام دف وءاماع

 فروا لفل ناك هدد طخ كلذ دف ا 5 فرعل

 قيفدتلا ىف دنلاس هع

 مبنع ةباينلاب ماقف هنارقأو هناوخا نم نوريثكسلا فوت

 مايالا نم امو ناكىت> مهمالثاع ةاساؤمو مهئانب ها



 خلا -ه لقت

 نيعلاةبهرب م6دؤل هدالوأ هجو ىف اشأب هللا همحر ناكو

 مديل هنانح ىو قالا هلظ تا نيصت ىلا دل هجاراعو

 الو: ضعنلا يف اًيفشاف وو راناك هنن هث اند دحلا برضيلهديدم

 مونمو نالا, ىلا ةايللا ديقىع هنفرميب نيذلا ضل از

 داب ىلح اشايزداقلا دغر زولا لاضفلا ةقوافملا محاص

 امهريغو ربلا دبع كلب صاع عرابلا سدنملا
 ءاشملا لوانتدعب هلوح هدالوأةليل لك ىفعمجللاهمحرناكو

 الو هدو ةفايكلا »كت دال مهماع صقيل ةالصلاو

 0 قيرط ط لع 00 مداخالاو قدصلا

 ا هب رصملا 0 ضر 8 أعيمج ا ع

5 

 0 دمفت هتمحر هكا مشن نك

 ٍّ نم ممريس لع هسفنب فقيل ةنالث 1 نيمو لكىف لسع

 اريخ مهب نيملعملاو راظنلا ىصوتسي ناكو ةعاطوةبظاومو

 كرابم اشاب ىلع روربملا موحرملا لزنم ةرص تدصق

 اشاب لماك ىفطصم موح ملا ل عم ةيرصملا فراعملا رظا

 هل روفتملا تمدق نا دعب هدد تابتف بالطلاة عك ناكهنال



0 58 6 

 دس ضم دن روفعلا همدخب ف 0 دل

 ءديسالا ع ل حاف اشاب ليعامنا 5< ءا احنا لادم

 رع اكساس ل 0 هيف مم 1 نكلو

 هن رحه 1754 هنس ىف ا لع 00 00 ولاعش دل

 00 ا مدخ 1 ءئراملل 5 : اده نمو

 اهلالخ ىف ماق ثيح ةمذلاو طاشنلاو ةمحلا لاثم اه ناك

 ذي دلل كيلا: تاع هيشناو نينابلا عم تانكتلا ءانم

 رولا هموكملا هعدتسا دقو ىرحبلا هجولا همنا

 لجا روس عالق لع شتفيل لوالا انشا سابع هل روقتلا دع ن

 4م ةموكمللا تامتافاع 0 رهن مدقدق واملاحر رد ور مجالا رحبلا

 كلذلو اهدبعتف اهم حالصالا 0 هيلا تلكوو تين هر

 ْ يناثلا ىت !اىثابزويلا هيترىلاقرتلاب ءقوك

 غمل اذا ناكف ةندح هير ةدالو كي 1 هنا دع ىنعدقو

 هيفلتلا لزتلا ىلا ءاهتفلا احا اعد هرم نو هسا

 تاتا نايل تقادا يح ةناتكلاوةءارقلا ءىدابم

 كلذ دعب ةسردملا هلخدنمفر كانارقل هلا ن نم عياطةسي ام ظفحي)



 ل

 ةنسزاضمر “ىف انتدلاو ةموحرملاب هللا همحر نرتقا من

 ندا 0 ىئابزويلا موحرألا ةعرك ىهو هن رجه امرك

 ماسح نب ميهاربا نب دو# نب فسوب نب دمجأ نب يمهف
 اساور ذا ندد ىدلا لاج ىلع نا نوزاغوا ندا

 داوم هل مايو رصمب ةيفونلا ةيريدم ناسا

 ةفيرشلا ةءوبتلا ةعضبلاب هبسن لصت: افي رشابطق ناكدن ال ىونس
 هذع هللا ىخار نيس اديس عرف نم

 مون ىف روطسلا هذه بئاك ةدلاولا ةموحرملا تبجنأو

 ديعفلا| هلدروفغأل 9 ةبرحه 1١417 ةنس نابعش ١١ ءاثالثلا 12

 ةنسدرفلابجر ةرغ دحالا موب ىفاشأب لماك ىنطصم زيزعلا

 نسج ا ةثالثغ قي رجه"
 دلاولا موحرمال ف قر ىرخا هنا مث لماك ىدنأ

 تانبلا نمو ةعطس 0 نم كرشا هيج د

 ١؟ هن. هنس ق هديش ناك ىذلا هلزبم ىف اودلت مهلك نيتنثا

 وه ىذلا ) نوسيق مس ةييلصلا عراشبت اذبلا ةراح ردع
 لل دلل تيرا اذه لاذ ءالو ه( نإ الا ةفياخلا مق



 د م

 محادبلا رك الا هلم نك ىتلاىزاجمس #1
 لانشألا .ةراظنب ىرلا ناوند باعك يدر ىراجس د

 ناك ىدلا لع .ىدتفا دمت موحرأ | مو ءانبأ ةنالمث ت ا

 نيعيرالاوةنماثلا ف وهون رحه ٠٠٠١ ةنسىفؤب دقو اياديص

 5 نا دم ىذلا ىولع يدفأ ناماس موحرأاو. هرم نم

 ا ّ املا" ضف ىو

 يديس 2 3 0 نا مل عمال قووهو هير هه

 هب ريدم ىر شفم ل الا وهىذلا )فصاو كب نيسح 0

 هرمع هللا لاطأ ( مويفلا
 م١٠ ةنسق 0 اذان مهمدلاو كلمت اهلا دقو

 نسرا ع رسل ةيركي كرا يتسلل تيا ١
 د حاتننلا دبع موحر ا تحبأف 00 1 يدنفأ

 كرما 1 قاكو تطلا ةيسودم نه ردنا دعل ىذلا يحن

 هباكذ ةدشل اديعب ًاطوش ةفيرشلا ةنهاا هذه ىف مطقي نا

 ةسداسلا وهوه رجه 1 هنس هناا هتقاو هدادعتسا ماعو

 هرك م نيرشعلاو



 دل ج5

 رافعوى را ا ا ل كح

 ا امف ناك قيس عارأ ةسردأا هدب هللا همحر كم

 00 هنارقأ لوا ناكر ما دحلا

 ةسردملا ىف اديعم نيتو ايجيوط اسدنبم يناثلا مزالملا ةيترت
 ىرابكلا ةماقا ىف لمعت ناكىتلا نيسدنهملا تاكولب ىلإ لقت من

 روفغلا دبع لوالا مزالملا ةبتر ىلا قر مث تانكشلا ءابو

 ىاقلا تايد ولا + رىلاو .نيكلاا شال لع دمت رصم ييلاو هل

 دادس نبع ثيحن لوالااثاب س 0 رصم ياو دهع ىق

 ةيالو اشان ديعس هل روفغلا يلو املو . نيسدنهملا تاكولب

 00 1 هيو لولا زول ةقر ىلإ ءاقر نعم

 ل

 مرد ن م جر دق دق ناك موحرألا 0 ءيراتلا فرع

 و ق هندلاو ل د ةر< نه ةرشثشد هعساتلا ق' وهو

 نم ادحأ قزرب مل نكلو ةفان فاخ هل نوكيل لاما ف

 تناكو هنايج ىنس نم نيميرالاو يناثلا ف وهو الا نينبلا
 نمو ةينيسلا ةحيضنلاب اهسن لضصت ةفازق ةديس هتحوُر



 هحا ترهظو هزم نم ةرشاعلا غلبو عرعر. امل ك0

 ءلخداو هود ةلئاملا نتورك اضاي لع دس ١

 ٠١؟:١ ةنس قى وهرط ةسردم راحتلا ها لكان

 مودرأا ةسردلا همم اوخد نلاذنار هاك

 ظ نيناوقلا يروش سا 0 د اشاب ليعامسا را

 ١ ىرتشا دق ناك و هدلا و ةموحرأ ان هعم ترضحو

 هب مهمل ةسردلا نعأ رك دع البف هدد موحرأل اهل

 داو دحا,دقو ءامبام ةعاهار نااهداولا ىلا

 ء نم « اغأ مياس يعدب ناكيذلا ١ 0 اذانل ةيضو
 ةيبردللا نم جورخخاب 5 0 كاذاذا هنا هلا ريدم كل

 دازرأ تقو ىأ ف

 ترفظ ةسردلا كاس ىقدلاولا مورا تعا تا

 يردتلا» امس دلع تسالوتءاك كلو ةساعبلا اح
 ةسردملاف تكف . هتامم تح امهنع كفني مل نيذللا حالصلاو

 كات ىفوداكتاملا ةسردم ىلا لقتنا مث نيتس سجخ ةر وكنا

 الو ءاغامسا ر » هتسردم رظان نيعو هدلاو فو ءانثألا



 د قو

 6 «© ؛ --

1 1 5 7 
 4 ١

 لا كريس 7

 ناضمرةرغق دلو كن دق لع رورملا موحرأا وه

 ا 7 لاا نم ةناتك ةزإإ قي رجم ان هنن

 رطعلا تايردم نك هيب رغلا هب ريدم كا 9 وهو

 1 كحل هدلاو موحرأا 00 ناك ةرابلا كلنو : رمل

 فسوْن دمحا نب قطصم نب نينح نب نامءاس نب ىلع نا

 نسح نبا
 وه لع كيكسلا هدذح نك لالغلاب رحش هدلاو 00

2 

03 

 دم ديسلا قزر دقو . مجدنا نيب تناك تلا ةورثلا سحاص

 نارخ الاو ةمجرتلا بحاص مدحأ ءانبأ ةنالث موحرألا دلاو

 اديحوموحرملا قلو هللا همر كك افو ناس>حو ناماس |مهو

 ' 8 مثرغصا ناكو

 ارت ءادفلا دس لك اكماو ةءارقلا هنللاوا ةملتف

 تالا ل امنا هنا هو ناكو قرشا نا رتل نم



 تل

 كل ةالتا يش ا اسس ا ميظنلا

 هارت دنا شلات فا ا سل

 عفترتق مادقالاو ةعاجشلا ران ةببطلا بولقلا كتف سا
 ضرفلا كلذ لوس رس تا ا

 قاصق» مركلا ديس هيلا لوصول نيس ودها
 اذه نأ رافعا كرما 0 :عابفرس لو ل

 اديس دحاو لك تلد اسم

 ناعو ةريثك يمامأ ا تناك اعرف ليش ادع د

 ماودلا ىلع حيسف ل |معلا

 بوألَقلا ف «لماك ىنطصم » ىوح نوكي نأ كي الو

 الفم يس سايس اورج ناد ا

 مفريو ناطو الا د اك اصلا لسسلاو كيرا داهزلا

 دب ا كا دلو تس لا ايد انماخ

 نيلماط اين لع نيرا ةطوإا ار ل
 ابمدخت نإ طل عا ابمدخم ال ىتلا دالبلا ناف 0

 000 نيضلخملا يلو تاو دوح ساو
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 ع 900 تاه

 ما اظملاب 7-0000 د : ا ممل نوعبطتس

 لهاكلا ا 0 3 ءامعاب ني 0 اعاطتساام

 ا جات ويلدصلا ة ا راصتنا:اعارصتاو

 لد لا اقللذي ةريس نماوديتستل نابشلا انآ اوسزدا

 001 او ةددوش ل ناكماسعلا ملع ىذلا ميظنلا

 ا د كارول عل نوح طك نوع نك كسلا
 كا هاا ا ول ردم دانس لا نم 5

 كاردال قيرط ىأ نم اوفرع ىتسم رومالا ماظعن مايقلل
 نو ريس ام لاو تاياغلا

 لا كلذ ةريسوم اودهتمل ناشلالاعأ ا ا

 عا 0 كا 0 5

 عجأ اعلا مامأ م رهظ رظنلاو ىهأتلا روط 0

 5 رولا تاباوعضصل يولع اي ءافوأ نطولل م 1

 تابقعلا نم ميمامأ موفي

 لجزلا كلذ ترباس نم اودفتسنل ناكلإ امأ اودوفا



 ل

 ريما ان الوم هلال ةنععلاء ىف ضداخ الو ىسال فدا

 ىف ةيعرشلا ةطلسلا نع ةريغما ةطلسلا رورش عقد و نينمؤلا

 ةتماطاولا وع نامز ديم طحن يالا هبل

 عورشم ةرصنو ىالسالا لوطبسالا ةيوقت ىلاو ةيرصللا

 ةلودلا ةرزاؤم ىلع نيبرصللا ثحو ةديما ةيزاجملا ةكسلا
 ناتروقلا هيدي رسكو .ةرويشلا هفقاوم»ىف ةيايدلا ةيلللا

 دهاحام هاجت دع ىاوشند رانا 5 نحسلا كارو

 ناكو تاي كو هداديتسا شرع نع نيشسلا ديس ساس

 تالا كلت نيينامتءلاو زيلكت الا نيب عازتلا نطاوم ىف هل

 ةيرصلاةمالا ةمدخىف هل كو 7 ةعومسملاتاحيصلاو ةديذشلا
 فلذا ماطر ةيلالا ندم منص نم ىالسالا ملاعلاو

 ناو هاج تارا اه ناش كراذا سو

 نيش ماك يعبف كب لع لاضفللا زيزعلا قيدص ةرضحوملا

 ديراو هعس اهدنع) نينل َهِعْسنوذ كوفلا لاع ا ديعفلا

 يت لا ةلودو دنلا لاجر مو ةديدجلا ةتانلا هنأ نأ نآلا
 ردق لع ةريبلا هذه نم ةداتسالا ىلآلمسلا د



0 

 مطقب رهاجم نأ عاطتسا يذلا ثيدحلاو ميدقلا رصم مرات

 لجو الوددرت الب مكمل ودحلا ومسؤيو هنيب ةئاذلا ةلدلا

 هاا هود 0 تلد ضم 7 نا

 يب نتا © ةيلظولا هر سر ادلاءاشنا ف ئرضأل بعل

 هبطخ 0 ةكلع 0 أمنا يدلا ني كولا نساتا ايد

 ا اا رمال راك تفسر
 لك نم نييرصملا ءالبضف طبتغاف اهدوهع ءافولاو اهدوعو

 مهفوفصوف ماظتنالا هيلا نوببحم اوناكف هب اوبجعأوتابطلا

 درك نانا لع نونتب مو.هردقلا ارابكأو هي اباجعا
 21 ف تع يذلا ميظملا لجرلا كلذ « لماك ىناعصم »

 رونلا ىلا تالظلا نم اهجرخيل نرقلا اده سأر لع هيرمصملا

 ناكف روعشلا فيءض ابيف ىو ه:زعلا مانا أمم ظقوو

 املا رسل ةييطملا كلت نم ارخلاو 0 [اوارو اوك ام

 بلاطلاو ناطوالا نع مفادملا روستلا لطبلاو رامذلا 00

 ه0 د نايك لا ةوعدلا فيفايضتلا هللا اذ ره جمل وأ



 7-9 ا

 ىرتعلا ف هن وص ىدض نر يرضي لوز ريق ١ عاقل
 لذاخالا ءالح ةيلاطلا لع تن ئرصم لواو ترشد
 احلا قرط ىلا ايداه نيسرصأا فاشن يرض

 ل تاسالا ره ار مفر يرصم ل داو ةاللو

 هعلا ل ودسم 2 0 ىلا ةماعلا ةوعدلاوىرصلا قطا

 اركذم ةيلهالا مساولاو ةيناولا داع م ل

 وتوت ديو رابع ارو ويضل ارد

 يذلا ىرصلا هبا لقو نينظفللا نيتاه زواحتناف نم كولا

 ىلإ نايشلاو :تيقلا اهفو ءامهت ةنمإلا هلي نس لل

 ىرصللا نطولا نع بذيل لازنلا مقاومو لاضنلا فقاوم

 ناحيو امال شو حط لانلا ةسدلتو نال 20

 ني ظع تابوا معا دملا يسم نواطلا كا ا
 ندمتلا ملاعلا مامأ دحاولا درفلا ةموكح تائيس فشكو

 مثالا, ىف ةيزحلا رامون داللا نانا نإ ةرتصسلا 0
 لاءامركشلا ءالؤه نم تاعادجلا توون

 ق, ديحولا :ئرضلا وه لب :ةداشزاو هز 15 رصم ةرصل



 مظع هظعأ داح لا دحاو 18 ا ةمظع

 الا د ا ماق

 الع د سلا ؟كلذك دهم نوتات حلق
 .ناكم لك ىف رهاظلاىلق لك يلع عوبطملا سفن لك ىف دلاحلا

 5 را لك ف بكرلا

 0 دل لاهو تكا الا يسال حلا وق نااللا

 را 1 ل و اا فل وس 1
17-4 

 لالا هعاولا مان 0 0 0000

 ند ءارقلا ال دمهيلف هك | كح 0 و لمانا نيب

 نياضفتم

 .بجا ا 0 تاعك مف يا ا

 ا 13111 اعاو قام صك راحل ةظملا هدا شاول

 012 لدتا لوقلا قم نلجلفلا اهراثا نو لفل ف

 لمجلا نم ريتكملا ل تاتكتلا اذهب
 افصلا لك « لماك ىئطصم » هلر ا فيضفمحا

 لا ناك الاو مألا ةداق تاوذ ىف رفوتت نأ بجاولا



 ها 57 2

 كلقلا ابا رم ع قلل ةفررشلا ءىداللا ند تاق

 نياستا نيما 'لعراسم ١»

 0 ايلا لايجألا اكو نامل ىتفيو لودلا ديت

 ان لماكى نطصم » ةمظع 0 تقول لبتو

 اللا ليلا رودس ف ةضودلا ع راثل
 ناد.دحلا لبناو ليتالف هفلخ ىذلا ليملا ىلا ةنارولاب لقتنتس

 اذنك الق هيدنح نيب لمح ناكهنأمدقت امفترك ذامو

 تقلا كلذ ناو ةدخفلا قال كا هلا

 قدصو ةدارالا 5 :رئايمملا عما ىلا تامل 0

 اي الاوت و ل صمام ونقل

 عم رطاخلا ةعرسو ردانلا ط 00 عاطتسم ريما ىف

 ع الأ ةحاندمل عم ةباط أنا ةرصو

 نا لاغمأ | نم نيئم ل م 0 ةحبحص ةغلب دصافلا

 ليس لالا تاكا انه ءارج تضيع فد ا
 يلع ارهطو ارون عشن تناك قا: ةساشلا حورلا كلت زايتماب

 قيناك انتا . لامكلا ق.ةفاؤلا لاخلا ةردانلا ةملطسلا كا



 نأ هللاب ذومنو . غوبنلاو ةمظعلا'رّمم رصم تلازامو هترطف

 فيك ةايملا رايغالا اوملع نيذلا مهف اقالسأ 0 دب

 مهنافو ىلع تمداقت ناو خمراتلا ىف ا

 نوجا
 للعةع تال ءارظملا كن وا 1 ىفآرظ 0

 طا ا امأو كا نوطل ىف هعاق ا هطيبسلابب

 ةلب الا خضأ لاو ميه تأ ريسعلا نم 0 5

 نيودتب 0 نسعاب ناو. ةدهع ف 0 00 ل

 ا دل قرا هداف تسل ب اكان هدم
 ال رانا دينا اراصم الاو نفاحلا حقو راصتنالاو
 فرس 00 ف رك كلن نم ظعأةمظع ةع نا لب ةمظعلا

 امحاص ب اهدن هدب الو لوعم اهمدهم الت اةدلاعا

 ١ نامزلا سم يلع

 لكرا كلذ همظع تناك ريخلا زارطلا اذه نمو

 ا را تف ىلا لمع نطيطما وكما

 قئاللخا رهاوج نم ميركلا اهندعم غيصو ةلماكبلا لئاضفلا



 ل جند

 كوفرعل
 تواشعلا قدي ةحلورا يلا دام ف دما
 ناكااذاو © تاراتغالا نم رك اشامو كراناإو ل0

 هرهاظم 0 رهظم قل ١ ةلالدلا رولا ع د 0

 اع ردعتو سا ةففحا ةيظحلا ناف ه1 3 نم لكشو

 رهاظللاو ناك الاف أهف لحت و راك : كل نم 2

 كالذ ةمظع لزنو خمراتلا قح ئضفن نأ انذوا اذا 000

 هل 8 نشل م الأ نيمدصنم هكدا م ايم م 0 ل

 ١ كلت ىلا كلذ ىف مجر ناانلع و ليس

 هم رات لاعل 0 ١ كا الا عحاو ىف ماق كف كاك فارقت

 ف كيحتا ولا ناك هنأ ماديقفلا همظع هتمظع 5 5 ثبدافللا

 قايعتساو ةرادج داح ا

 َى || فورظلا فر تعا م لاجرلا ءاظع ريس ضرع

 مها قانا نادك سافا هت سم مب تلاحأ
 كر مضل دا ءارطع نم ن 1 0 [ دق احلا



 . لاخلا ليث نع ةقيقملا'دوبشب اونغ يذلا رصم ةتبان لع

 لعن وجسني رضاح ةمظعلا نم جذ - ىلا ةجاح ىف ملأ ديب
 هلا ” نولكم كاك نم لاثمو هلاونم

 ياك انو 0 0 هدد كلت نلت
 نم ىف هتتساام نو لا نع تلج ءازوسلا لع فتاكتلاو

 021 فات م اصحى اهلورن اهبأ لوقا انعاواكأر

 اه ارام ا تااكف تعو كل 3 ؟ز نيرصاعملا سوق 0

 ةرد ىف تواس ىمالا كلا تانع نا معل : 0 رع

 ممج ىف هلك قيفوتلا نكلو ةلزألا ردق ىف تتوافت خوسا

 لور * هن ئؤوضت العامه دال ىلا تافصلا كلت تاتش

 مالعأ 1 ل اع وحلا ماضتن نأ لق هذهو ةمظعلا نم

 دال تا كا لوك نان تمحو تما ناو نامزلا

 ةهزت مرهاوظو مهطاو ةقداص هرهاوج ةيفاص لالق

 مراارسو مهعاسم
 0 ا

 لكى قرشلا مأ ىف ىف مهنم غبني نيذلا داح الاعالؤهو

 05 فر || نونوكي نيذلا م ىلاغلا ىلع ددحاو نيح



 ةجلطملا ةدلا1ا زل انا نس نع دق اها لاس ا

 ءاصحااهدعيال تلا ةعركلا ةيقابلا راثالاو دع اهصحالتلا

 ءافوالا ذاك 1 نزال ءانقاللا كراع ش7 ملل

 نومرك الا
 .اناروت اه نيلع ف انرتع دعو هيلا ظنك

 كرات للا ةمشيرو »ايو اس ل نساء رطف كا

 ريغ لظن ال ةككرأ ىلا ىلعألا ناوضرلا ةريظح ىف ىلاعتو
 هكيرأ لوح نم تيما دفو هجر هكدا اهل

 2 ةعركلا هحور نم لومسنتب نيحنافلاو ءادبشلا حاورأ

 ىف شك نسشلاو نفض ىف:نك لالطا كانو طول
 ظ ادودحم كبير ءاطع ناك امو. لالحلا

 ءارعشلا نس كل :لوق ايف واقل سوا ناش ناو

 تح راما حلاة فعلا ةملظملا كات بطصا ساادعاو 0 ال

 هلأسأو رطعلاب ءاوحلا جزتع م ةعركلا ةيماسلا سفنلا كلت
 اذنه ىف نشمأ نأ كس الر وجلال
 .لاثما اذه مبنمىنامأو .لاجرلا ءاظع نع هلأ ىذلا سردلا



 متافلاو 00 دئافلا كالذ مسد نم موعيس هبا روصتب
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 لا يا او نلاسلاو 4 همك 2 وعلا تانيا قلطلا ىاحلاو

 م و وا ءووسلا اهلها عماطملا ت ل 5 لومصتعل

 مصمنع حضنلا +*ضص طاومو عادل | فقاوم ىلا ٌجدوفيف . ا

 -- ا ور

 77 زيزعلا انديفقف تازم ىدحا

 "| ناجل وشلل ردع ىدللا دكا ىلا ءاوزح الوششل

 ارو ركي لف ناك ركل و ةيلجلاب كاسم هلا ل

 ةريصل نع 3 ننكر . ةناهماهمي أع تعلو ةءاغامأف
 للح اهلع تغ ادعو ةعلطملا حورلا كلت ىارذ رظان

 انا عك هنا مام راوملا مي دب تيفو لدا ناجحا



 لجل ةاهدو ةدانلا نمان نم تش نم ل 0

 ابنا كبي مويلا انف :هنازو سما صم قاهنار نع العا ف

 اي اروع كفو لحدا ١ نإ ىلا هلع سس

 كرا نبا كعذوو ةايلعا اج تا هس
 !ررظمالا هلك اذه سلو 00 ةعابنلا رع قلت ةوحاد

 افرنملا كلذ ا 51 2 لا 0 0
 كك

 00 2 1 قرطم ل فبعض ترضلا

 ىف ريك الا ناعلاو ةيولوالا نم هلام ءاحاو هقح ماضتها
 ءاجرلا ميظع توصلا يلع انف كنا تحن هدالب

 0 1 ا م 1 نا رم

 ىهيتلاهنابا ضعب نم ةنا ىه وأ ديقفلا راثا دحا مرج الو
 نمزلا نم قابلا نمزلا لع ىلا

 دوعو 1 تل قاواز 7

 كلذولالتحالا تاصع

 و

5 
 7 ١

.. 

 قرصا ريغ مويلاىرصلالاف سوس مقاولاوهاذهو

٠ 6 3 3 00 0 37 



 ل مود

 ىددلا دنعولا كلذ قري برق ىف ءاجرلاب تئلم ارودصو

 27 ميظعل ظعلا دعفلا كلذ هب رشا

 عماجلا نم تئشامفطوايدانايدان ةيدنالا لالخ سج

 اماجرد لضافتو امعو فالتخا ىلع سرادملا دقفت واع اع

 ا و 0

 لك قوف نطولا لالج نأ هتملعو لاحت ىلا لاح نم مهلقنف
 ا ل لاو اهرب ل

 نطولا نوبحم فيك نوفرعي مهسوفن اهب تماق ىتلا تافضصلا
 ميركتلاولالجالاب مهئشنم ى رك ذنولب اني فيكو ىرصملا

 نمزاكم ل َّق تاكا نياتكم ىلع كلذ دعن فط 3

 ةقرفرأا ةيئطولا حور لل ا 1 ىلا ةيرق ا

 اللا ف نيلاحلا رودس نم ةعوفررأ ةروصلا كلت ليوخ

 هوس يب نيرك اذا وني رطاخلارودبص يفت اعاد تيرم
 د1 )دو هاوح نإ طفلا نددحلا نكي ليلا ةطلاللا
 كلذداأيرصم ر مسلك 5 لبق 0 اع فرعت هنرغ للا

 ديجملا تيرنقلا' هلمع ا صعل .دهشلاو ديمقلا



 لبق: ناكم نم مدقتام قوف ددزملل ناك نا ابفاعضأ فاعضأ

 قالخالاو لام الا ميرك هير رؤاج ىذلا كلذ فرعأ نأ
 مالو فلا دنا اع هارون نسر ع

 ا يطصمو هل رولا تتاكاو الواو

 هناكتخا اذ ضيا كيش ل ما ىلع هللاو هيف تلق

 كو الو ولع نماكفا نشل حيحص

 ىب ةوفصوف نأ دقتعأ هفرعأ نأ لبق تنك ام مع
 ىعيبطلا هدادعتسا هلهؤيو هترطف هن ومست نم ناسنالا

 زارط امل سيل ىتلا سوفنلا 2 ىلا هدصافمو

 ىلا تول تالثا ىلا ةماعلا ةدايقلل نيفطصلا بوح نا
 هيلالوصولانيلسر لاو ءايب الا ريغق ولع ىفام ىنسأو مفرأ ىه

 هلا فراخ نأ نسم ىارد ترفل 5 ادعو

 لا وأ ناكم لك ىف ةينان نوري سلا انهو

 الإ 00 ا" يسالا ضاقنا دب طسنت ماهوحو تنكر

 امولاةمدخ لعتفقو م ازعوءاجرلا قارسشا اهريراسأ ىفو
 نانسلاو فيسلاب الناسالاو رقلاب دهاجملا ئافلا كالذ داشراب المت



 نم تنبأ وهو | عورأ را بطلا ةعاس نوينطول 0 ىف

 نيظزأو غيزلا فيخو نييصتلا ع اذا 0 1 داوطالا

 لومتشتةينطولا ةلعا تناك امظع الجر فرعأ مل ينا لب ةوقلا

 0 اد و نع الا طببلا فو ازاتزواملا نده
 ربدملا ىلع عدص وأ ىوملا ميركلا رملا هملق ساط رقلا يلع

 ىّىح هلل ع تئفطل دقو لذاطتمالاو دحملاو ةائس كا ل 0

 0 ليطي نا كشوو 1 ل ع 0

 ميلمجا

 هر دفع تانثو هتحح ةوق نماف وخهب لد نيد نم رك

 َُى ذلا ان ال مخ ومالا ناطب دعب *راك ميسم |

 ىف نات 1 2 ا و هتفيلسو هسفن ةراهطو هتعزع ومسو

 هيادوجححو هسفئو هسفئنب مركلا قداص امظع الجر رصم

 ار 0 مقا 1ب اقاداخ رطلا ةمالا نأش قاراغ لك
 سدقلا زيزعلا نطولا ضوخ نع هبلق تاراطخو هلاسل

 1 لراعتالا ليس فارغا رك أو ةايعب فولت ايضاحم

 هذه ىلا عج رصم ىف امظع الجر نأ فرعأ نك أ! 0

 كاك الو 3 طايعلا كتعامناتنا ممتجم نأ ز زعل ىلا تقانملا



 يق قوقو لرامو الاخ نسا ناك ناسا 2و

 الاج لمجأو ”الالح 0 هلاك نال

 تمفرقتلاةمظعلا كلنافصو ىف تاق اذا يلاغأال يفاو

 نم سشلا فاصم قوف ام ىلا بابشلا ضغ وهو اهحاص

 امظع الجر ا . ينأ اثردحو اىدق معلا ىف نراتخا

 رهاطلا ةيماسلا هحور تالتماوسفنلا هندوسو ةرجنأ ةيزعأ

 رئاودىف قرش هيلا غلي ملام غلب وينام الا ماخنو لامالا رابكب
 رضملل لعجو راعالاو دوعتلا نكانل ه هيلاءلا ةسايسلا

 الف براغملاو قراشملا ىف ةعيفر ةلزنمو ةمرت# ةناكم ةزيزعلا

 نودع الو دهوك د الا .ةفظؤلا فايا كاعد

 اهظع الجر فرعأ مو هودحم الا ىرصملا نطولا ةمارك

 تيس املا نك ا وتكره ل قسرا انا

1 

 دعوو دمقأو ماقأ ايلاع هلسرأ اذاو رودصلا ىف لامالا

 ةمدخ ىف لصاوو رادقالا حفاكه نأ هنأش نم ملي ىتح دغوتو

 لمالا ضصداخالاو نكسملا قدصلا و ةردالا ةهار لا 0

 لهوا اةلظرن لظتفت "الغ ناكف رابتلا فار



 ا 0 ابلا لازنلا ىفو راوخملا

 ا | ف ةميظعلا هرأث نقرا 6 اكل ١

 دا لكيم 5 ل 2 10 0 كالذ ناكو ةايرلا

 1 دا ريف الع رشا ةميظعلا نسصتلا كالا تماكو فايدلا

 ةرادجو قح هياقلأ نم ناك اذا تدع ةندح د

 02 2 م ولا طق وتو هه رخلا هك ىلا هديه ناكر قاد

 0 ديدحلا ليج نيرصلارودص

 ىتلا ىه امصحأ الو موجنلا ىصحأ يتلا ايازملا كلتو

 7 عبطنا ىتلا بولقلا كلم ىف ىلا

 قراو لئاضفلاو ءىدانملا سدقاو فرشااهميمصىف هبروص

 اوعمجم نأ لالق مو 0 و نيفطتصللا ركع ىلا تاذعلا
 ا م ا بطلا عارم نويت مهب ريظتف اهني

 نأ 0 مناف د دلاخلا كلذ نأ برا اطبلا

 هلسرم نساك لكس ىفعضيلبواسقلا لافقأ حتي
 000010 1 يوت ةزهابلا ةايلتا راسا سيدو .هزحاطلا

 ١01 كانعلاب أعنو ا « م لج ناك ام دوجولا يلاعم نم



 الك هو كك

 نطولا فرشو ةزبزعلاة مالا ةماركنع دوذلا ىف الايستشاو

 م هوس نرلتخاو نوسسالا نك الإ رع 1

 1 نالزفارملا يل يرش اج مال
 روط قوفي ةوق اهزايتجال ءىهم ناك همام بسلة

 اال : ىلا سمنلا كلت نولتحلا_ ندهدتتو اهزياوصت لكلا

 .منازعلا املدعتال ىتلا ةعزملا كلتلو. م اظعلا 00

 اليج الا قرشلاو مالسالاو رصم ديف ناك اف بجع الو

 يمان 5 تنل هينفع ةماو نشف كار فر

 ءاشن نم هناك هللا لضف كلذو ناسا ىف عمتجا

 نيندرصلا لعشو © لماك قطصن ةاوصم ىقباررط

 دصتلا هيلع وتل مو سعألا هعرب لف ءاول ءزج لككلو ءازج 1

 انا ل الا ما ري ىعسأم ىعسف

 محتقا م ر ؟ اننا كلذ لازو هوسولا تفاؤل دم ل 0

 بولعلاو سفن ا قاطن ةلوحو هاا ةبآهم ةمدقت لالا

 قداصلا همزعو ئطانلا هناسلو قفالتا وطال

 سرافلا ىعاصملا نوتم ىلعو 0 ناك لب



 لاك 1 20 ا نإ كرو هلع ىلإ ىلا ةنتلا ناتساالا سا

 0 5 ءابن اللاو مهلاو رب : لغم كالا"

 هلمحتت نأ نكعام لقثاو كي كلا فلا املا كلذ

 ايا 3 د اذه كلذ نمشلات ا

 نظقاننن ىرصم لك هيف يا 2 عدلا كب ٍةولا 1 0

 00 اعلا كا قا نينو هب ايف ولرأ هيرصلا هلال

 ساسفو ةماسلا طاش هشف نع تفك > ذا فولقملا

 ا و1 !انهاذ لداحلالا يك يرب وهو نيك اذالا

 انناطي ر ءىطاوش يل اع عاملا 0 هةحبلا لئطا لاو

 دح ل الوهيب ا و ادنه نم 2 ىتن ن ام للا

 ىلع اهذخأبال ةهم دعا ةرطخ 1 ل ناك

 ديكس ىذلا ليلا ةروعو نمو مظع مظعأ "ل هنا

 ل دعا ىذلا نيب كمل ةيلاقم ءاملاوعاومشلا ةراقلا كلت

 كيك امو 'ىيلاسلا نيضاتلا 2 نم اهصالختنسا:د عل

 ةبقرربرحتل لمعلا ىف ةعاقلا عاضملاو تابقعلا كلن هديزت

 رجلا نع نانو راصتمو هعرغ الا لداتالا كير جم ةمأإلا



 ندا مالق هاو يوغا نما نسلا عايل وتم

 كاد ناني رصملا قو ةيشملا نم تراو ءىدابمو ةبهرلا

 كاحر نذالاا انأشب امانه 2 دما 1ك فو نآلا مهف 3

 رطب فا او هلابك يع ووو سس يل

 مف اهضعل ارفوتم لمعلا لئاسو تناك ارو بابشلا

 ل ل اا اح 0 يذلا لالتحالا نكشلو

 هناطلس نم ماقأ هئالجج بلط ىف حاملالاو هفرصت داقتثاب
 تيارص د ناكل اوحعانصحا زجاحةموهوااهنوطسو مصتغاا

 هاذا تساؤل ىذا ميظعلاديقفلا كلذ ناكف فرغلا ذفانمو

 لعةدلاخ ةعركلا هراث او نافجالا ىف ارون هيط ناكن مو

 الوةفاك الب ؛ عاطتسا ترسل 1 :ةيمستلا نع نع ىف تافلا

 ةملق نم درو ءالللاب ابل امم يلاعلا هتوص عفر نام

 كيفن كلا ا هل تنشر نسل ما

 نك 1 لك لع ةيوطتلا ةفيرشلا مقدام الاف ميذيو

 مطف ىتلا ءىدابلا هذهوهدحم ىضام دوع نيمالا نابلا اذنه
 لمعلاو امح بواقلا برشيو اهددؤيل ايندلا دئاذل نع هسفت



 ديعيو محلل تام ى ماد ليمتلا هجا نع نم او دش

 نادملا كرف لكلا نم 0 رهو لو دا نس عاملا

 نلف ام ىو لمهن ىت ١> انتا 0 ا

 ها 0 دو ما دلل سس نعم

 اروصنم اباثم
 دعل ةمالا ظقو « مق ل نيدرصملا نم اهظع الجر 07

 | 1 ير فو اح يوت وره ل كام

 الو هيبلااف بصاغلا|ملساقوّمح كانا مالا ىف ةع كلا ةمإلا

 نحنا بطالة يحس ا كو

 هتكرجق وهو نيبرصلا نم امظع الجر اوأر اريخأو

 رافال نع درع هحاورو هودغوهمأ.قو هدوعقو درك

 نيرفلا فتادار إلا نم دججام ضيفيو بولعلا نم ةياملا

 هيل اليملا نم دح ىد رودصلا 3 نم نفربام سدسلو

 معماطلا ش :ةأزهتمدةمىففقو ارارجا ع هاج ذاطعن الاو

 تاك هدنع 0 لكو تانلبا كر رحاخلا

 نبا ناك ن يح هث دبع رهاحو هماق ىكتناو هيوص مفر



 كك

 نم ميَقيو بقع ىلع اسأر تالا «حتسم كاذ ذا ناكىذلا
 ناكر الا ةديطو ةلود اهضتسم اليكص ناك ىذلا:لنمالا

 نادننل 0 2

 ةمالا ادخ قا كح ماق ن رضا نم اهطع الجر اذار

 كو رشلاهداهح راود 01 ىف هتلونىتلا ةيحلالا ةءانعلا قيع 2

 ريصلا ءارو تراو مازع مهس و فن ف ددو ةدددج احور

 رايتلا كلذ نومواقي فيك مبملعيو اليوط انامز رودقملا ىلع
 الاعالا نفس نم هيف لك دعها ناك ىلا كت

 الب اين بضل ىف ءانقلا ةدردت ىلا ناطوالا نون بيكو ايمح

 يمن لع روس نلت ا نأ فا ةالو نم
 زل اطل 1 1 بصتخأا ناكار 1

 هشمالا ضر انا «برصأا نم امظع الجر 0

 2 راتلا ىف ةيهذملا ةحفصلاو ريسلا ىف ةديحلا ةريسلا تاذ

 :نشرعلا ةلهت نم نواتحملا ناك ولو لالتح الا لذ لع رخل

 راحشا .لالظ نس واهس ملا ولورهلط لا نرركسلا

 هلظو .ةطيسبلاهجو لع رصمءادعأدل أن ولتحلاودب فيكق.ةنلا»



 اطتذعأ < ادكنلعم

 اعابت ههراجح تطقناو يعادتف ناكل ءان- عاع لوا .انونف

 مملهج امو ءادعالا لاب ئداو ءانبأ ةايلا ىلا اوربا 7

 ُى رغأ واهو 5 12 1 مع 1 الز[ وايخ نك و

 ميدولا تبا سعشلا: اذه لالتخالا“ هسرر نم صالخلاب

 ءاههدلا ةيعادلا كلتب ىردد الو ىردن ثيح نم تغو يذلا

 اد ردا انهم قرا للاعلاتدوتتنلا كلذ قار ا
 ىال نواقلا ىفرقتساو فوحسلا كتهو حملا قدح ىف

 ءاحيأ 1 د ريلا تلمحو لينلا ةفطنم زو واج مح عامس ا

 نوديرب ةسايسلا 1 ةحاقلاو لاخرلا"ةأاهد عمستف ةفاك ملاعلا

 كلانهام اوفرعل نا

 امظعالجراوأر . عمهلاهام اور ىتح ىليلقلا الا ضع 1

 نونظلات بهذ نادعنو ةرتف نيح ىلع مف ثعل نييرصملا نم

 1-1 اح رح تحمل ضمن ج هنن لكا يزعل نطولاد اذه

 نم ىتح رابكالاو باجعالا يعدتساو قئاوعلا فارعأ
 0 ننطو رمل دف

 ناي ةلود باقي ماق نير نم امظع دمع ماو



 ٍء 0 00
 لاو تقو لود تقو. ىق هنيعم هما صخنال هع ل ىلعالا

 مدعلا نم ةميظعلا هتيانع هتفطصا امظع الجر نييرصملا ىف

 0 0 0 أيغ 5 كلا هيل 22 اا نع ٠ ضفتي

 يل الجدال و راجل يحاول ا ايا سل 0 0

 000 قيمعل ايلا كلذ نم نورصألا افاق

 ريشبلا يعادلا اذه لوح مهب ولق ةفتلم مهقادصحأ ةكبتشم

 هده صم ا ءهص و هامل ا 0 قىر بم اذاذ اولتماتو

 لد ا اد تساوعب كوالا وحبل

 د مو ىدعم للا هتانعلو اح هيلا اد 0 لع
 . نكن

 رصصلو ريرظ 0 نم هلو ةعركلا ناد نا

 00 ادحلا امس ههجو لعو هنع هللا قطر 00
 3-0 ع

 ماو 0 ءولمأ ا مردص.نم ىلسراف قيفوتلا سقف
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 يلو ركل لذات نع ع دلال: تدق او ةبواعلا

 رضاح ءالب نم نين رص 0 داك نكي 7 اوصالا

 ىذلا خيراتل رغدلا تانك ىف ربعلو راغأ ديك ىلإ نسال

 اضن الات هعدعتل ف 0 نود راثالا لعركلاوىلا اهوعدب

 تالا الان بلغو موقلحلا ل

 نودقتفي رولا تف ديال سوق ىف ويقلل

 مع جر رفضا ردنلا نمر نو رادع نيا نو

 قر ايلاومصخلا لاش مهنمامظع الجر مهف ثعبو ب ركلا

 قل وكل نامززلا ةئلطخ لع اه ساخ و ارلكا ريصاعأ مواقي ونا

 ئدان الك هئادن :ةليبلت ىلا نوعّربسم هو امص امص هءارو

 اقاوم نيو رولا هب الل ادب الك كلاعب لع كحول

 لونطوو توأأ نوحفاصيو ةايللا نوعدو مث امفو

 كلا ع ناب دع ةباجلا ىلإ موركلا كاما لك ننغتلا

 درر رمل نرذلا كف 0 طرف امب ةماكسلا مهما قحنو

 كالذءالجاب رداأا ملغ راااطل وأ وع و اهران اوك
0 



 اهيف ماند) 0 ءانب 1 ىدنأ نم زس 5 ليفبلا هحا صو ْ

 0 لس مر ا ادخل لع لنور روالا يي

 ىراوتيف ةريخالا ةيرضلا اممرضي نأ ءاجر موهوملا هناطلسو
 / 2 1 3 ٠

 ا كلذ ناكو لطابلا هيلع رهظلو قلع

 فرصتلا كلذ ءوس نم ملاتلاب ربما نوعيطتسي الو ربصلاو

 كلذ اًئيش مع نغي لو لالتحالاب ةاجافم اوثجوف مممال

 مهما دامتعا حيحصلا دافتعالا

 ةضايمةيلفلاةنانلا ةلودياة ضان ايراد الاساس

 دايت يالا كاخ نا ملعلا نا مدالبلا لع ةيعرشلا ةطلسلا
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 نب ان املا كا م تانامرفلاو تادهاعملاب نومضم

 نام ل يلا ةراوتلا كرت هنرج امل مهزح

 نك ندلا فافض لع سأل برس هال 0

 فعضوردص 3 نم ءاجرلا قرع اتندةو رق سا

 اهضرعو داالا لوط انف مينا ءالبلا كلذ نمص الخلا ىفلمالا

 تالجوو سوفنلا تقياضتف ىزياكن الا لالتحالا مسا تحب



 كا قفارضصو قررا در ١١ وم تالا لع نلواعتلا» ىو 0

 ,نطولا انك 0 20 ابلهأو 0 0 نيف رصْملا لاك ىلإ

 كلا راش ىدلا قيدصلا نيش ىةراتةراعلا للا ةراقلا علا

 : ) : .براحو لظع هتك امو ءادعلاب رهاج عدلا قدعلا 5 هروص 1

 لدعم نم 000 ميلعتلا ر 'اود ىف ىرطفلا ىرضلا ءاكذلا

 ةغللا لع اطنلا قيصو 4لل !التحالا ءارهالاو يدا املأ

 هك 0 كات فلللاو فاسلا نيب ممل ةيلهالا

 نم اقاطن سراذملا 5 ب رصو هغللا ةعما> هندتملا ةعماملاو

 تام لحلم ةيرتلاب ناسا ورم م أ لمع رج دل دع

 غلاونل !نمداليل 0 ىف ةيفرسرلا كت :اظولاوةبر مالا مصانملا

 2 اوديو مما ردق وفرش نأ نوعيطتيب ىذلا نييرصلل
 م رهابلا دادعتسالاو ةيلهالا مظع 0 ضال ةماللام

 ا 300 هلنزح قاع لمت 8 مهسفل ) 5

 اال اداعو نيئمنتم أدب ع عا نك ظهالا لا

 0-0 و امعرذت الا ةمالاىفةءاكتالةليسو رذبملو اذالا

 هييقانلا هن طب يم امل عماش ,اتكتينالا ودانعسالا هاا نط



 ١ 6 ا 2 3 5

 عباص ١ > لودعند فالاحرإ ءاظع نأ ئر 20-6
 ١ ّح , 2 35 ١

 ١ هعق لد ءاهدس ةهدحام 6-5 قنؤحىل لح نم هلئأ خدح ب

 1 4-3 هل ة دز لق
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 انت هسا انهو كلل راك أ ىدحل دك 2715 ال
 7-2 1 ى

 0 ل 6 5-6-7 35
 ناأدكأ ندع رمل امك كح دم ىلا ظق ن ناو 1 هد نال

 -_ |7 ء.ةغلئ 324 - ب

 ةحارلا بابسآ رفوتل اردان اهنم امءانبأ جورخ ناك ميلقالا
 كح 0-0-3 ةيد اصأ 2 دارفا ظفاح كلذدلو امك

 7 خاج

 بم لو رش 012 كعلو مهصعل ىنن ةنشل 0 ل
 وف 3 0 1 ١

 | لك أ آ ١ نع لجو
 - م ااه 29:22 1-43 نعت يسال ناكل تم

 40 كد هن - | 5-4 524

 201 0 2 اع 207 05
 لكي ىرصل ندهو ونوع احاصم ىف راح ىئحف و رع وهب راغا

 3-7 الا مذلأ 2-2 2 ةعاترلانإقوهدالب ةموكح ىسنج
 - د

 1 0 1 ع 4-11 5 م 0
 4لا هاذه اع 4هعرق 4ةعسطلا اقومح نىلاس 12 3 و

 اين 532 معا عل



 5066 - 0070 عام 1 *
 يار تاما ىلا هياطخلا دروع عع روعشلا لاق ل نفر
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 امل وعم 2١ وعن رش َ 2م ا

 . ١ 3 - 6 5 7 5 مد 2 3

 نم ليلملا ناكل اده ةياطخخا هوع س ل ناك اذا هنأ

 يي  2-0 2كر د كاسات رع نادك م القمل يق تاور ال ١  1هيل تلا 3 8 -
 قومصت 9 انواع 2 00 كعم مدلك ىدل : - م8 1 هد( لمااهلا اعا ل دل 1 ملك

 . ..ا ىلا . 0 0 ا 1 5

 5 3 200 7 .٠
 ريق وا مانا نس هللام نفل رس ةنعقتالا لخلل ناك 2 0

 1-11 ه1
 ب" الخ يس قى

- 

 ع 3

 - ا 3 ل سس أملا اك 0 ا 5 ان أضفلا هده 0

 و 32 8 داع ١ ع رع
 6 فقتي اهلا[ تعقل اوتانشلا 8 صلات 0-0 ّك هدأ وف ص

 عاطتسا ان هن اخ واج فاحلبا ةاهف | دعا هي نوم - همم كح
 ج0 أم مس 8 2 تا

 3 1 | : 3 ١

 ارق* اهجال ىدوب و ةسعن يلا لصلو دحض لك للذن 2

 همدخ

 وهأم اممو 5 هيدارا نصحك كعلم دإ ىولحخ ىه بق رزاق هدا

 هدامحاو هديل هلام نا ع6 م 6و ومضر : 4



 ا 4 | 1 1
 ثنغلا هلع ام. ىوقعل 500 ام اواب ل ناىلب

 رهزو ناصغالا رع دن هل وعفم نر الع ديف كوع 5

 نمابضعل أهم ريش رهاظطلا ب :ولعلا 00 وفل تح ادَو 0: رمثو

 و 3 8-5 ضخ ك.عص ُّى مولا ند ا كلا عامجا نال

 هيلا 3 ةساسح ةرهاط ةءيرشب بولق داشتحا الا مقاول

 كلابامو. هماما ةحورطلا ةاضقلا قئاقد لع فوقولا ىح
 كل 0 0 0 0 2

 دوجو ال هناسا هشما رخاو لوال ان اياضملا م | ىه هي 2

 ىهو اهحنر ' الا ةايح ال >ىن وايام د1 2 قو

 00 4 3 [نمابلسف رهدلاردغىل هفوعجدرو نطولا هبصق -.| | 000 000

 77 هدابك أ
 مح

 رصيتهب مع وفعشو كا لكي عما ع ا |[ ناد 8

 ال و

 1-6 ١

 ابحورأل ءاود سطخلا لوق قدجب ها ولقو حايترا و رورسل

 مل 00 امل ا 1



 1 9 2 َ 3 0 ان 0
 ا 10000 11 نمدمملاق حلا بلاس لع ةحملا

ِِ 2 0 10 1 5 
 0 او عادخلاو ةغوارملاتافصزال اهدي ات ىفمجاملواو

 . حا طع 1 . ندي .- || 2 |[ ١

 :ةميع ازال 2 اناعص نملو ولان هةحارص مدع بلع ىَت

 7 كب هن طلاع دهاش هع رح ثوأ
2 0 0 

 اتا ندنا ومل هلا فيعاضت ن نع ..لدعم 0 ندقاعتملا نب

 قفا 7 ها تال اتا 5 ا عر هيضق نع مفادن ىذلا
0 

 كو نيع نم هيف ثنحا هدب يف ه ةداسلا نم همرحو و هتامح

 ا ل ل رصلا هده ىلا ةحاح يف دهع نم

 اذا 0 ل ناك اذاو : اهرهاظم 2 الإ تسدل

 هدا ءاظع تافص رك ا هام ىدسل

 ةغلئارقسمشلا ح جاوصت محض واهلضمف ةناطخلا ةوقامأو

 ممطب امم تسيل يهىت را ةيملالاةبملا هذه ن , ال زاهنلا

 نم ءادغو بولعلا ىف 2 ين اتلا ل ذ نم لوع دحاو لك هيف
0-3 

 هن وصل ىلا ءلان اي وهن 002 ا

 هتغلب حصقلاهب وعمل بويجلاهيلقي *ىر ل هتحح وحل أنا 8 ا

 ماوع 0 *ءاول ايس رق هغلبب الامةعاس فهيعماسرولق نم غلب

0 
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 هللا هبهو نأ ةداعسلا 1 يه :رطافتا ةعرتنتوا معل

 ةبل ازا كنك ةيلاو ع ةلاسمةباب ولسا 0 اول اهأنا

 هعيؤ وتإ مهصتخ و هللا هع دل و فاوتل ايانعلا لع ةئاوا

 راصتت انا فرعل 8 قس ردا مهدصتو رهرطاخ ةع 2
 : .. ا ٠.٠ ا 524

 هده نم الا رس اونا لع اواو لودلال ع لودلا

 اهالتاةعم هه هيكل

 فقو ىذلا مظعلل م رلا بف لؤملا ىف هحتا وصلا هاو

 ثاريم وأ بصتغا ىد . ع اعافد همصخد ماما تي ةفقو

 روق 5 اا عايض وا تببم لاوما وا تلس

 مدخلا كتاقيس 7 اعل فقشاو قدا عد نم ةحح

 ةمسقو هيك َّق هثندحو هتنوط عاورس نع حاصفالاو

 لك امو ءازادملا# نصمت ةشاسلا نأ نوف لاق فرو

 صعل ع 6-0 يار ا نأ : اعل نا 82 ةفصح

 لمجاهف رد كالا وجال رع 0 كر لمعلا جنو هوجولا

 ةماقادنع يرورضلا نم 0 5 ىبنعلا عاود وو لعقفلا م4



 مدل وا

 1 0 و ناو يملا ىف ةديحاوأة رم كلو ران ورب

 ا فرامل ناعما ايلكساو اهلاوم لع ا نأ

 هدعل نم ابلظ دنع ىت> ايحم اد [م هيك تا 4 ع

 قررت ةبطو نا نمل علا يف 1 ا

 .ةدفانلا نم تح رخو مويلا ب بايلا نم تتاح ا

 ادغ

 ادعي ات هل يف ريع :, ىلا يه رطاخلا هع

 .٠ .٠ 0 8 هول
 0000 0 هفساما ع نم سانلا 3 3 ورحم

 هللا همي نم مهممو : ءادغالا 1 نم ا ايمدختس
3 

 قاف الا ا رابع ٍّ ع 0 08 0 ُ لخم و |

 عارتخاك ةر 0 الو . 0 لك يف هب سانلا ا

٠. 0 5 

 00 يوت ميمو "ليل فاك داب
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 لع لادنلاو ةةقانللا وا لاضتلاو تالا كام ىف هودع

 . 10 ا : 54
 هلك كل د لو ام يهدف كطرف ةمالجما اع للا

2 0 0 7 3 

 ل 3 ه أ عروق ودعلا لب دبع نم هد ةناص ْنَع الضف هدالاي

 الحا وا اا مرام



 اكن ١ د

 ىلا هعقدي هساوح ىلع عبطناو هداؤف نكس يذلا د

 ا رج عد ا ةكنمأ لفل لمعلا ةلصا رب

 هناك رخ 1 ديلا لاثم رك امم هييمط 0 رع ةص 0

 طر ا ا دك هل يف هيودع نم هل هلوح مه نم مامأ

 لغ ىأللا ىلوتس الث كنا اع رانو هلاحل لع كت

 باغ اذا داهج ريخ ىلهس ىف هحور رون نودمتسي نم بولق
 هتعزع كفي

 طبترم اهالكف حبحصلا لملاو رطاخلا ةعرس امأ

 رومالا ماظمل هدعا نم تلا ا هيه لوالاو .ايلاغ ضنا

 0 داخل ايل دك اذا الا ارا ةلانالا تحت وا

 لاول لؤد تالا دخاف 0 هيا كتشف راو هيلع

 ةصقتملا لَظ هنع صلهتف م ايلا ه, فختسالو لهاجلا هبا تح

 ءاربكلا ءادرو ءاظعلا ةراش وه يذلا لاكلا نم برو

 ايمو الا ءزف تفسلو ةفداصإا دك ةدافسلا ناش 01

 نأ همال ايناس لحب ةدامسلاف ١ نطاظا ةعرس م ااا



 ءاح قتلت كوالا ا ل تذاع المع 2 ا 9 اذا مل

 00 م 9 ١ أم َُك نم هابط

 ا نو وا نم 5 6 همالكلا و 0 ناكاذاو

 لكما نوكي نأ مهظعلا سرا يس نع كدكت

 يذلا هبلقف . ااا ممولق ن ا امل وم هل 0

 ا 1مم همالا ردقومسو دالبلازازعا يف يناغتلا التما

 وه قافد الل لير او هامل اعاد ياخ را فلا ١ اعسش

 دلل كايا وفا لع لئلطو مو فع فيسصنتو مهميلعت ليدس

 نم اوطقس اموب مهم اولخا نا ءاضغالا ةلج مه ءارقفلا نال

 ةقافلا ضيضح ىلا مهميعن ىلعا

 ءانبأو نيك انمليا ميحرلا كاملا اذه 0 مظ ظعلا ناو

 نيعفاثأاو نينك الاب نكطبلا ا نأ هيلع محتي ليبسلا

 ا دل ل مالا نع رح

 لجرلل تايرورضلا لوا وهف لمعلا يِف طاشنلا اما

 عزاو نالو سفنلا ىلع داهعالاو ةدارالا مزالي. هن اليظعلا



 هةر

 مر نكي لو كاملا ناطش نالت يقم

 ١ 0 وهو ن يطب نحن

 ةمدخ ىف لاجرلا ءاظع ن يعدد ىذلا نئاخلا نا

 ناط وانا ةمدخر و هحالسد رس حضفلل 0 1 ناطوالا

 نيضيقن يلق ىهب الو نيبلق فوج لمحت الو ةيامالا ىلطتت

 ! نيتثاخلال اسعنو ةاخلل ادق

 نيذلا ءاظعلا توعن يا لوا دا ِق يعسلاو

 نمار دق ظعأو ارو ورع نيج كايف سلا مدالب لومدخ

 عرعرتف» رام ظءلا كلذهيفردب ىذلا ناديا اهنال .نطولا ةيع

 ةنرلك ١ ءاقوو تارستلا اانا دي راس ع

 ةيديا ضر ال نهد نوطساايف ترا امس

 انيك ثا وش رم ةرذ لك فو نكن ض5 زجأت الح ول ىلا

 نلو ال دادس كا

 قاض ىنطولا |١ تكال - ماا توم
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 هونيو هرباودن يبغ. هريخاه ريجوو رك م هكحنمأل

 دأ ام اذا تح رضلا اهنع مفدتل تماق اهنم ةمطق وه َ
 0 ثا لءك ىنطدم ١ : 5 أ

 ل



 كل

 طل 0 همن ناكسف ىحولا هيلع ل لزب نأ ق مهحاورأو

 مدالوأ ميلا درو نحو تضار ١ ممر نا فارسألا

 1 را هحورب مهبح اورأ لع نمأو

 هللا بيبح ريما لوسرورشبلاديساه.تمن ىتلا ةفصلا هده

 1 هلت ا ةفاسمانف الس نين واتت ترتق اهيعا م امج ال

 انبهو ىتلا معنلا نال بملا اذهب ق ها نحو نال مات

 ةراهطو هل ةيودعو ضو ١" ميعلو ءامسلا لاجج نم اهايا

 يلع انلضف يلاعل ا ىدانت لجو زع هنيد وه ىذلا نيدلا

 ا ا لع صولا نفل اطل لا

 ورع الا نك ايما لوك ذا تقلا نأ

 0 م ب ل ان الوهم نكاالاب ستاك 0 00

 ع : يهف ٠ الداح سانلا ناطيشلا ل ناو. .ناطيشلا ةليحو

 .اذاو .رارسالا ميتو ياشيلا ل 0 ل

 مهلا ءىسي نئاخلاو ةصدتن اما, سانلا ىلا نسحننيسمالا ناك

 ةيصاو 5 ال ناخ نافهدد 4 هصيبق َّى ْنَط ولات اع ىفال ا

0-1 

 ل 9 3 ا ند َّى 2 1 دو كهسح ناد الب ةلسملا مدا
5224 



 هيأ سل | 2 ١

 نيوكنل الأ نوس رات يرب رك ضق أ ال ميف نورك

 0 حت 0 رئاقر ديس ل ا( 0 نملم

0 
 ىلا قوبل :قللارو ىذملا ندد ناونسولا انفرشلا ع

 هيلع سانلا ضحنو ه,كسمت نا 3 لجرأا مهلا . نر

 الوم الا قوتح مالا مخمل ى كا امعلاو

 انا هي عيل <

 ناك اهب فصتا نم لالجو رون اهلك ةفص ةنام الاف

 هنيدي الو هيقفياللف.هيلازسا نيد لع نمت ذآ يالا لذ

 نمتئوا اذاوءوسزهسعملو هلع العفو ا كأي لع نمتكوا اذاو

 قرضا باراشإا سا دعت ايما 0 هلع ناك قرح

 نانالا طع وايل |ناذنامالا تا ,و رارس ل رسسل ١لحر نم

 نيعتملا هدايع نم ل 2

 ردصم 7 هج نام 8 مالسلاو ةاااكلا هيلع 0 ىدس

 مدالوأو مهلاومأ ىلع برعلا هنمتئا دقق كرابلا ةنامالا



 ير ا محو وه قداصلا 000 3 ريس يدؤلو

 ةنسلدجن ناو هللا ةنس لمح وامس وأ يأرام امر ال عال

 دا هللا

 .هلوقو هلمع ق قدصب نم سه 00 ليلق اده

 ميكحلا هلاك ىلا رك د كيو نينا لش دكا

 نمل عطف بذكيال بذاكلاذ.نيدلا موب ىلا ةنعللاب انورّقم

 هلسرو ةكاتذامو هسو هللا ص كنك ران 7

 نم دخترو ءاش اذا ثيداحالا قلتخو دارآ اذا نارقلا لدبيف

 لم نم كلا نأ يردامو أسندرو نع قمو الاف

 ريصملا سنإو مهج هأو هأمو هيلع بوضغم وهو ن داطيشلا

 سيلو هينبو قنطولا 1 ]تدك تذاكلا نأ

 امو مدع ل ا

 ا 2 دك لا 0 دوبق 00 1 ربو

 نامصخو ناعمتجلال نادض اهو ةقيقح نطولا ةمدخو 1

 نا هللا متت دقو ءايبن الاو لسرلا تافص نم ةنامالاو



 0 ءاملا ىف هدب مضي نم نال . رك

 رانلا ىف هدد عضل

 كرمأ ميج تنأ لوتف ٠ كرفاظ لثم كدلج كحام

 رخفلان اونعو ريبكلا روعشلا ليلدسفنلا يلعدامتعالاو

 يلع فقيف ثحبلا ىلا ناسناالا عفدي هال هب فصنا نإ عادلا
 سَ هلا روجوولا هد عر وكس واذ او ومالا ف قد

 0 . هيلع دحال ل ضفال هموق فاز نعهسفن ديس توك

 ايد ىلا قاالل ىوف ند هوك نع || يلع دامءالا نوكي نأ

 لاجرلا ءاظع سوفت ىف هحور نم

 ةلخو ايلا ةزيم 20 تاقعلا رح نم قدصلاو

 لوسروقملا ليلدو ةاجنلا ةبا2 وهو ءامظعلا ةءاهمو ءايقتالا

 لبستاوسانلا نيب ةقثلا معن هبف. هتلادابع نيب فا 'اتلاو: لل

 52 م لجرلا نال. م ارمجلا لقت ةلماعملا

 0 ىف مقو اذا قحلاب رارقالا نم افوخ نيشيام
 ىلإ الو نبا بحل الورلا ترحل هلو ىاقداسلا

 ةتعملسا يلم تلجذ لحجاذامو ا نبا نم لأس الثل ةشحاف



 انمامآ نوكت نأ بج ىتلا ةفصلا يه ءايلع ةناكممهنكستو
 ليا نكح اهداجنا لع لاتحي 0 2 قلاو تقولك ىف

 زعلو أاتتافام املع ى ل لب انتوعل ن ال

 ماما باس يرذلا ىلاع نطو انءانبأ

 ةدعحبص الد ع تلا يه ةدارالا هذه

 فلكل ىلا هعجرت تابقع نم هّمرطىف فداص امهمو. ماسجأ

 هني رط ىف دجي الف تارمم مامألا ىلا هعفدت ةدارالاناذ ةم

 هلشثم نوكيو الماع امادّقمو ارويغ اعاجش حبصي لب . ابعص

 تناك امهم امير مايالا مم هل تفي نأ ديال ايل

 هىدام ةوقو هرخدص ةدش

 وهو مظملا ديرك نيفنتلا لع الا كلدكو

 انرك دام ةدارالاتناكاذا هناو . نامأوتامه لب ةدارالا مزالن

 هسفنب هلمت جذوع ءرلا عضي لام فلا رع دامتعالا ناف

 لمعلا اده فقارب 200 هللا دضع يعالا كاد

 5 للا 0

 ثيح نم هباص ل هحالصا ديعتل و هيساوب هنم ةيقا رص الب



 لش و 0 كا لع مدحأ يوّشيال اوحبصاو 01

 ميعتسملا طارصلا مهيب 0 مه 5 قحهمدق

 انركذام هللا مهبهو نيذلا لاجرلا ءاظع نآش اذه مم

 لكاضفلا نم

 وقنا هكاقو اب الا هاج الف لمعلا ناو هماوألا د د

 نان ةردعلا ده هدا د ا لع هث ,دحوهعدق م ىلا 0

 ءرألا بلعي 10 ردا نم ضرعلا نشلاو ٠ كا

 نوكي امف فار 5 ءادنلا ضر كسب 1 هطيسلا هحو

 ةبغرلا ةدارالا ىلا عفادلاو. هب مايقلاو هلم رشبلا ةردق نم
 ةيلعزا رعشب يذلاف ٠ ناطو 1 ةحم ُّى ةضداخالا و ل انكلا َّى

 اقوم ا 4 ؟افوو ةممشسو هي عو سه لع محت تابحاو هدالمل

 فوقولاو اهنواعمل اليم هسفن ىف ماودلا ىلع يرب: امضي نا

 اه احر 1 نب براضلا اند 5 مداحلا اف عم الا هحو ىف

 8 و لهملا لوعع

 لاجرلا ءاظع ايحم ىلع رهظن ىتلا ةيدددحلا ةدارالا هذهف

 ءامش ةلزنم ممألا ملزف 8 مشل لمعل !| ىلا مهعفدنو



0 

 ردا الا ني كولا 2 الطلح و اهداستما

 نذل 5 ةقا اي 2 ابلمحم لاك ةدع الا

 فيسلاواهصاصروهقدنمل اف.ةدعز اديم لكلو يدنج املك

 ةرسعدملا يوقلا نماهريغو هتلبنقو مفدملاو هنانسو حرلاو هدحو

 صافلا رانا دي همم ل هيلا تسلا ممالل ةدييملا

 ةحاسالا نم يوقأ تابعم 3 تحل لئاضفلا كلت نأ 7

 ضرعلاو.قاب روعشلاودئابزدملا نال . روعشلا دئاق سفن ىف

 يناثلا نم قدصا اها وز م تناث رهوتعاو لئثاز

 0 طا لاو يق ابل نط راحل هع د

 لل طش داتع تالا كضا لف لف روعشلا ءايحا قيرط نم

 نلكاضفلا نم هان رك ذام هس ةدغ تناك

 0 ل تلا ةيط فل اختل ني لاح را ءاطع ناو

 لجرأا 0 لثمسيلو . اربطو ارون اهريغ نع زاتع محفور

 موق طسو ىف حابصم لثك الا هناوخا حاورأ نيس ميظنلا

 ثييخو بسيط نم مو حام هب لورصبيف هلوضل لوئيضتسي

 لدح نوكلاو رونلا لخ ةملظلا مهني, تلح ىئنتخا اذاف



0 

 وفقا نم اهءوض بنك يلا موجتلا لك اهنا ١
 . ميظع لجر لوح تعمتجا ةيرشب بولق ل نك

 ا > ميظعلا نوكي انا "جو كلذ لو

 نالما اذ نوكب حب لاقل جدع وعيت اذ اسال امانا
 يه لئاضفلا تناك الو . 0 لع ةذفان ةوطسسو لامف

 ناطو الا ةبعجسنت انملادونم دلع ىلا 0 لا

 ماع نالش املا دسأ ىف ملل كرا
 اهادحاّل م ةليذرلا تلح اذا هينطاوم بولاق هنم رفتنال 0

 0 رار رك ارم كا سافل ل
 راو تاما دفاحب ثلا

 و.

 و قدصلا 2 سس منلا ل اع دامءالاو

 ا لكلا عم. رطأ اة هوا 3 ردانلا 3 ما 0 ريما

| 

 هج روح غلب حاصفاالاو 3 ةماعلا ةهحارصلا 5 دال توقوب

 سابلا 6 مت عقلا اذا يل لئاضفلا ىه 00

 تيد ا محبشلل للا ةمزالم تنابشلا هيرو هةبحو ل

 دوق كفو هعبا فر نمكلا نادين قاس تان
3 
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 ارح قاما 0 ىحضتودالبلا بح ةيهام كردب ةساسح

 و لاجرلا ءاظع بتاع نم 9 1 لجأ ةبناص ق وه

 ا نست نإ تاكو نت نا ؟يسو لل ١

 اذنك درامز 2 ىدشتطاور اغلا لع ديف نم نا

 نم عدنا لع ةدب ةديبملا اهمعاوصن ةمحاسلا ةوملا ىف املا

 را ىلإ لوصولا نود تبهذ اعر ةئرب ءاهذ ةقارا

 ل دصعلا هيلع 0 اهيرو هذ وشنملا ةنرخاو كير

 زفتغلال ةعرج تناكتف  ةحيتتلا

 هبهوام امهلعيلمبةناسللا وتلا ىلع دمتسي يذلا كاذ 0

 عوصيل هتصبق قاهع جيف بولقلاامبم رحسي نايبو ملع 0 هللا

 ا دجمالديشم ظعأ وهف ةيقار ةيح ا

 بواقلا هذهو 7 بواقلاكلع نم امظع نوكبأل 2
 تجاهاذا تلا يه لب ةدشتحم دالبلا ةوقو ةعمت ةايملا يه

 لكردصم يهو داسالا ريئز نم يوق 0 ايما

 ا ا ةعلا ا لاس ا
 حر 2

 د ل د فاو انيحلا مع الاب كلا رطل



 ا 1 م

 قو هداوق كك ةعشلاأ | ةءارلا آو ”اناودش تاذ مدل

 ةقفاخ يهو رعشي ىتلاو امارتحاو ابح اهيلا نحاهر ا

 كدب ا كي نسوة

 ابلظ د دراما رخفيو أبملا باسنت الاب زيعل: شوا '

 تقاضل مهخنرات اندرس ول ولنيذلا لاجرلا ءاظع م كغاوأ

 8 1 نع اعلا فحص

 ةمالا ررحبو نئادملا تف .يذلاوه مظع لا 0

 زار كانهنأ ل 8 طقف حرلاو فيسلاب نطولا ن

 معربو بولقلا حتف ىذلا وه كلذو لاجرلا 0

 كلذ. ناطوالاة بع تاهننو ةينطولا سبورض نم ءاشام ابملع

 1 نيس ةنطولا نال حيحصلا ىنعملاب مظعلا لجرلا وه

 ايو هلاخحا لك لاتحالا ناك ةسسعن هدا نكن! اذا

 لدي امزاتسم الع هعبط ىلا لوضولاو تاعانصلا قدا

 تادوبحلا ىوقأ

 ةمه نم امسي امو ةباسلو ةملعت م يذلا لجرلاف

 ايولق نوكينأ: فيسلا نم ىضمأ يه ةعزعو للملا فرعتال



 ا

 هورضاعمدهنع ٌرحعل لمعل ماق نمالا مظعلا ماحبرلا نضلو

 0 ا درت ف لئاضف ةعومج رف هنانج هات اق وقل

 1ةحنو  ةاغطلا اوحوُد ن نيذلا كقاوأف نير

 ءاك ذلا هللا مهبهو نيذلا كئلوأو . مجعو برع نم راصمألا

 لها نم اوقلخ ناللاكئلوأو و مك عانت 1

 ةايملا ىلا عوداعأو ممابس نم عوظتيأف مقرلاو فيهكلا

 مما رموءادلا تانسأ لك انودقو ننلا ككلوأو - لمعلا

 !ونفدن.ذلا كئلوأو . ءافشو ةمحر ناكء اود ممل اومدقق مهمأ

 أوناك نيذلا م : اريبشت نيتئاملاب 1 اجا دفا

 منال دا موبىلا خضراتلا م جمرك ذب كلذك اولاز امو ءاظع

 ةيوبجلا ول مدالبلديكألا الا مهصالخاوديجلا مهلمعب

 كا ا لذاتتماو 00 نع عافدلا بح باتعالا اوملع دق

 لدا دم اجو رس هلاا دا ةق لع ءاحالا هالوم دعيت

 .ناثدحلادب اهدي ناو. نامزلا فورص اهريغت ناةاواسملاو

 7 1 0 هناا كا هتابلا اطل رم دوق ىلا رح اذا
 ةدليع !هاللا ةمظف سأولا ةيلاعادق رك ةمآ ل هلأ رم



 لك ىف هللا مهلعب نيذلا لاجرلا ءاظع نأ زعراتلا انثدح

 فيرشلا مداهجم اوميقيو .اهركَذ دجم نيملاعلا ىف اوعفريل ةمأ

 بذلاو مع ميعافدل اهرايد ىف ةدايسلا اهوبجمو .ايه ءان

 بولق مب ونح نسبو اوملخ نيذلا كغاوأ مو ايضاخ نع

 قح سدقملا قلل هيد نع أهق وعلا هل و ديديلا امهر 0+

 رون ألا ءىضتسن حياصم:توأل ةفقو الا هينبو نطولا
 مرام نا محلا ونم لع جسنلاو مهمدبم ىدتمو سرا دف

 0 يقي نمو ممن ادهع 5 مهمايح 2

 مهخرات ةيموقلاةايملاو ةينطولا ةضبنلا لاجر ذخنا دقو

 قرط رب ءئضي اساربنو ,هانس ىف نو ريس ىده حابس
 ةاحنلاو ةايحلاو لمعلا





 لبباك ىميف تلي كررت 0
 4« هرمع نم نيبالثلاو ةسماخلا يف ف
 عه« م ابعس ا <ةادش تاور



 ل 01 د

 بورض ميظعلا ب طخللا كلذ عوقو هيلع تيفمتحا | ناق

 أنمئاقد تريلا اذا هءاصعاو.نحشلاهلك ا داك هيلقف.نحالا

 سال + ؛نم لع ناك ثمدق مرت“ الا ديعتلا كلذ: ىرك ذب

 قلخداو ىنع تضمغاف : "انه نم ان كيلا فزي 3[ هس

 دلل لمش ومر [تبن اذ. فيرولا"كللخ تنع قدض لدم

 ديقفلا قيفش . فيعضلا كنبا فطعلاو

 لماكي ف ىلع

 هوسيعم ج5 -جح اص



0 

 لع كذانأ جسنيل . هلام مويلا مدقأ كيلاو

 . مهفوفص نم ىدنجو . مدحأ الا هلل دمحاو انآ امو .هلاونم
 تارتعلا ا هيغل رزه ىذلا كلذ ىملع دق

 ةدنش اهتزع" تدوبفا تونحا عجاضملا نع هنوم 01

 اي ناو تامل :سرورلا رف سا تا

 رتب حو ضل دك تالا دلو حاورألا قد
 نطو نم ءرملا ىلا 2 لو . نومداخ نحنو ديس تنأو

 لي سا تحرس ها يح ل اس 00

 ْ نامزلا مدق

 كي.سفتل هتصلختسا و هيلع تفطع نم ة ريس مدقأ كيلا معل

 تروا اتخافرايخلا هل تكرت تراخيص

 ملح فل نال“ مج نب اءاجن تم وحك را

 ل ىدع : هيادبسلا نم 0 وفعلا كندم نع ع هلأ

 هفضل |+ اذا. مركلا فوؤرلا وفعلا حفص ىنع حمصت
 مويلاكل رهظ وأ.مركتلاو ةمدخلا يجاو نم 1 ىعام لكي

 . يملعو ناب نم صن وأ . يملقو ىركف نم فعض



 دم انديسىلع مالسلاو ةالصلاو او : نيملاملا بر لل دخلا
 520 لو نحال

33 

 لا هلع ولالا
0 2 

 ةوق (« لماك قطصم د موحرلا 1 نطولا اها 0

 لد اللا كرح ىفو .تولسملا كنمج نع دوذلا
 ا ديلا اطبلا كلذ ةيلاغلا هءايح ى كم تل ل

 .رمو شهدأاع كارك ذمفرف : رذيو رهزأو أشن كعوبر ني
 7 هالعو . نابستني كيلا ناكاص ناوأ هفلخ

 .ناعأو ا قدص هلكم د نم هابهو اك. ناقل ىو

 دما لا المع



 »2 موصل 0 ا 0

 2 . لحل ءارملا

 5 كوالا هةقطلا 2

 4 2 ضص مع ىلإ ث 3 هاا

 « غاص شورق ةينامث ءزج لك نمن)
 ديس

 « ةظوفحم ةمح رثلاو رشنلاو عيلعلا قوقح »

 م ١١ ل ه "5+١ ةئس

 ( رصمب 59 ةرمن نيواودلا عراشب « ءاوللا » ةءبطم )



 رو

 4 هرمع نم نيبالهلاو ة ةمناثلا ىف و

0 
 1 منال كن ىت نو 41١ 5 ز
 (4152 048 ساس ١ ها <<
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